
Tentang AIG

American International Group, Inc (AIG) adalah perusahaan asuransi internasional terdepan yang 
melayani nasabah di lebih dari 100 negara dan wilayah hukum. AIG melayani nasabah komersial, 
institusi dan nasabah individu melalui jaringan asuransi umum terluas dibandingkan perusahaan 
penyedia asuransi lainnya. Saham AIG telah terdaftar di Bursa Efek New York dan Bursa Efek Tokyo. 

PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) beroperasi sejak tahun 1970 dengan nama American 
International Underwriters Limited. AIG Indonesia merupakan bagian dari kelompok usaha AIG Inc. 
Dalam lebih dari 45 tahun masa beroperasinya, AIG Indonesia telah mengembangkan bisnisnya di 
Indonesia dalam menyediakan beragam produk asuransi, solusi layanan dan inovasi manajemen 
risiko. AIG Indonesia menyediakan polis untuk perlindungan kecelakaan diri, kecelakaan diri dalam 
perjalanan, kendaraan, properti, marine dan komersial/financial liability untuk nasabah korporasi dan 
individual. Informasi lainnya mengenai AIG dapat dilihat di www.aig.co.id

PT AIG Insurance Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara 2, Lantai 3A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

AIG @Your Service
0800 124 8888 (Bebas Pulsa)
contact.indonesia@aig.com
www.aig.co.id

Produk ini dijamin oleh PT AIG Insurance Indonesia, perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap merujuk pada polis.
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Hal-hal yang perlu diketahui
Pengecualian
Risiko yang diakibatkan karena:
1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang 
 dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara.
2. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari 
 pembakaran bahan bakar nuklir.
3. Tindakan sengaja atau kelalaian yang disengaja.
4. Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya.
5. Semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, 
 karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara 
 berangsur-angsur.
6. Lainnya merujuk pada polis.

Ketentuan Polis
1. Harga premi sesuai dengan tipe perlindungan dan jangka waktu yang dipilih.
2. Setiap polis akan dikenakan biaya polis dan materai.
3. Setiap polis akan dikenakan biaya infomasi/analisa buyer bila diperlukan.
4. Periode pertanggungan berlaku tahunan atau per periode sesuai dengan tanggal berlaku dan berakhirnya  
 pertanggungan yang tertera pada dokumen polis.

Kewajiban Nasabah
1. Menyampaikan fakta-fakta yang penting yang berpengaruh dalam pembuatan polis.
2. Menyampaikan setiap perubahan informasi yang bersifat penting.
3. Melakukan pembayaran premi polis, Klaim hanya akan dibayarkan jika nasabah telah melunasi premi 
 dan menjalani persyaratan yang terdapat didalam polis.

Cara Pembelian Polis
AIG menyediakan berbagai pilihan mekanisme pembelian yang sesuai dengan kebutuhan Anda:

Penanganan Keluhan & Klaim
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan, Anda dapat menghubungi 
layanan nasabah kami di 0800 124 8888 (bebas pulsa) dari pukul 08.30 - 17.00 WIB, Senin 
sampai Jumat kecuali hari libur nasional atau melalui email di alamat contact.indonesia@aig.com

Perlindungan komprehensif bagi nasabah atas harta benda baik properti umum, industri, 
energi maupun perlindungan atas pengerjaan konstruksi dan pemasangan mesin 
terhadap segala macam risiko yang sifatnya kecelakaan seperti kebakaran, tersambar 
petir, ledakan ataupun risiko yang sifatnya katastropik seperti banjir, gempa bumi dan 
angin ribut.

Produk-produk yang ditawarkan
Property All Risk / Industrial All Risk (Jaminan pertanggungan harta benda / industri atas seluruh risiko)

Menawarkan perlindungan bagi nasabah dari kerugian atas harta benda komersil maupun industri terhadap 
seluruh resiko selain daripada yang dikecualikan dalam polis. Contoh risiko yang dijamin:

Kebakaran
Tersambar Petir
Ledakan
Kejatuhan Pesawat Terbang
Asap

Business Interruption (Jaminan atas kehilangan keuntungan)

Menawarkan perlindungan bagi nasabah atas kehilangan keuntungan yang diakibatkan dari kerugian yang 
terjadi atas materi yang dijamin di polis harta benda. Contoh risiko yang dijamin:

Kebakaran
Tersambar Petir
Ledakan
Kejatuhan Pesawat Terbang
Asap

Machinery Breakdown (Jaminan atas kerusakan mesin)

Menawarkan perlindungan bagi nasabah atas kerusakan yang terjadi pada mesin terhadap seluruh risiko 
selain daripada yang dikecualikan. Contoh risiko yang dijamin seperti akibat dari korsleting, malfungsi, 
masuknya benda asing dan kesalahan operasi.

Terrorism and Sabotage (Jaminan atas risiko terorisme dan sabotase)

Menawarkan perlindungan bagi nasabah atas kerugian yang terjadi pada harta benda yang dipertanggungkan 
terhadap segala risiko terorisme dan sabotase selain daripada yang dikecualikan.

Construction (Erection All Risk)

Menawarkan perlindungan bagi nasabah atas kerugian yang terjadi pada saat pengerjaan konstruksi atau 
pemasangan mesin terhadap segala risiko selain daripada yang dikecualikan. Contoh risiko yang dijamin:

Bencana Alam
Tanggung gugat pihak ketiga
Kebakaran
Pencurian
Kerusakan properti existing
Lainnya merujuk polis

Solusi ini ditawarkan bagi:
Perlindungan ini ditawarkan untuk berbagai jenis industri seperti medis, edukasi, makanan serta 
manufaktur dan properti komersial lainnya yang memilih kebutuhan akan kapasitas yang besar untuk 
melindungi harta benda bernilai tinggi dari beragam risiko bencana alam ataupun kelalaian manusia.

Banjir
Gempa Bumi
Angin Ribut
Kebongkaran atau Perambokan
Lainnya merujuk polis

Banjir
Gempa Bumi
Angin Ribut
Kebongkaran atau Perambokan
Lainnya merujuk polis

Menghubungi
layanan nasabah kami
AIG @Your Service

Menghubungi agen 
atau pialang asuransi 
terpercaya Anda


