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internationaal netwerk
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Besparen op employee benefits

Als onderdeel van een internationaal werkende onderneming kunt u profiteren 
van schaalvoordelen bij de inkoop van employee benefits. Onder employee 
benefits verstaan wij alle verzekerbare arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, 
overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Wilt u ontdekken wat uw 
voordelen kunnen zijn? Dan is Fortis ASR voor u dé aangewezen partner. 
Dankzij onze exclusieve samenwerking met het International Group Program 
(IGP) kunt u aanzienlijke besparingen realiseren op uw uitgaven aan employee 
benefits. Bovendien krijgt u de beschikking over een actuele bron van          
informatie over zowel Nederlandse als buitenlandse secundaire arbeids-   
voorwaarden.

die door deze goed doordachte risicospreiding mogelijk wordt, 
komt uw bedrijf toe. Het kan uw kosten aan deze regelingen 
aanzienlijk omlaag brengen.

Via Fortis ASR kunnen de volgende Nederlandse werknemers-
regelingen worden opgenomen in de verzekeringspool
• Collectieve nabestaandenverzekering, óók als deze 

onderdeel is van een beschikbare premieregeling
• Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
• Collectief verzekerd ouderdomspensioen
• Ook (gedeeltelijke) herverzekering van de verplichtingen 

van uw pensioenfonds kan in de verzekeringspool worden 
opgenomen

International Group Program
International Group Program is het grootste en langst 
bestaande netwerk van onafhankelijke verzekeraars ter wereld. 
Per land werkt het IGP-netwerk met één partner. In Nederland 
is deze exclusieve rol toebedeeld aan Fortis ASR. Sinds de 
start van het IGP-netwerk in 1967, hebben al meer dan 770 
multinationals zich aangesloten. De gezamenlijke IGP-partners 
verzekeren op dit moment het personeel van ruim 4.800 
 dochterondernemingen van deze multinationals. Dat is niet 
verwonderlijk: deelname aan IGP is voor multinationals en 
hun dochterondernemingen uitermate lucratief. 

Voor uw onderneming, die eveneens behoort tot een 
internationaal werkende groep, is een gecombineerde Fortis 
ASR/IGP-aanbieding waarschijnlijk aantrekkelijker dan welke 
andere lokale aanbieding ook.

Hoe werkt multinational pooling?
De verzekeringen ten behoeve van uw werknemers worden
bij multinational pooling (virtueel) samengevoegd met die van
concernonderdelen elders in de wereld. In de verzekeringspool 
die zo ontstaat, zijn de risico’s van overlijden, 
arbeidsongeschiktheid en ziekte bij elkaar gebracht.

Door de omvang van de verzekeringspool is sprake van een 
veel betere risicospreiding dan wanneer een regeling bij een 
willekeurige lokale verzekeraar wordt ondergebracht. De winst 
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De volgende stap is aan u
Heeft u interesse in de voordelen die Fortis ASR u kan 
bieden? Neem dan contact op met ons team International 
Services. Telefoon: (+31) (0)30 - 257 31 33.

Meer informatie over IGP en multinational pooling vindt 
u via: www.igpinfo.com

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw account-
manager of uw adviseur; zij helpen u graag verder.

Ondersteuning bij het oplossen van uw internationale
vraagstukken
Wilt u bijvoorbeeld weten wat multinational pooling voor uw 
bedrijf kan opleveren? Of wenst u specifieke oplossingen voor 
uw “mobile workers” (impatriates, expatriates)? Ons team 
schept duidelijkheid, desgewenst ook aan uw moederbedrijf. 

Omdat Fortis ASR al jaren deelneemt in het IGP-netwerk, 
 hebben wij veel internationale contacten opgebouwd. Onze 
specialisten hebben daardoor toegang tot een schat aan 
 informatie over internationale wet- en regelgeving. Zo 
beschikken wij over zogenaamde country profiles van meer 
dan 50 landen. Hierin is uitgebreide informatie opgenomen 
over sociale zekerheid en aanvullende voorzieningen die ter 
plaatse van toepassing zijn.

De voordelen die u krijgt als (onderdeel van een) 
internationaal werkende onderneming
• U deelt in de winst van de internationale pool
• U beschikt over de producten en service van de grootste 

verzekeraar in de Benelux
• U profiteert van soepele(re) acceptatie van excedentrisico’s 

door grotere risicospreiding
• U kunt beschikken over country profiles: uitgebreide en  

up-to-date informatie over de sociale zekerheid en de 
gebruikelijke arbeidsvoorwaarden in een groot aantal landen

• U kunt gebruikmaken van faciliteiten bij internationale 
overplaatsing van werknemers

Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een  
 compleet assortiment aan verzekeringen en financiële 
 producten. Net als haar moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis 
ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. 
Dat biedt klanten de zekerheid dat zij kunnen rekenen op 
een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR 
werkt intensief samen met onafhankelijke intermediairs en 
ondersteunt ze met specialistische informatie, handige 
 software en passende oplossingen. Die samenwerking levert 
tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service 
en kan kiezen uit de beste producten die passen bij zijn 
 persoonlijke situatie. En dat is wat telt. 
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Fortis ASR Levensverzekering N.V., KvK 30000847, heeft een 
vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen 
in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 
nummer 12000396. Zij kan optreden als aanbieder van levens-
verzekeringen.


