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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

Produksi ini dijamin 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. 

Tentang AIG Indonesia

AIG Indonesia beroperasi sejak tahun 1970 dengan nama American Insurance Group 
Limited. AIG Indonesia merupakan bagian dari kelompok usaha AIG Inc. AIG Indone-
sia telah menyediakan beragam produk dan layanan asuransi umum seperti asuransi 
Property, Marine, Financial Lines, Casualty dan Trade Credit bagi nasabah korporasi.

American International Group, Inc (AIG) adalah perusahaan asuransi internasional 
terdepan. Dengan pengalaman 100 tahun, saat ini kelompok perusahaan AIG 
memberikan beragam layanan asuransi umum, jiwa, produk pensiunan dan layanan 
jasa keuangan lainnya bagi nasabah di 80 negara dan yuridiksi. Penawaran beragam 
ini termasuk produk dan layanan yang membantu bisnis dan individu melindungi aset 
mereka, mengelola risiko dan menyediakan jaminan pensiun. Saham AIG terdaftar di 
Bursa Efek New York.

AIG adalah nama pemasaran untuk American International Group mencakup lini 
asuransi umum dan pensiun, dan operasi asuransi umum



Siapa yang membutuhkan perlindungan ini?

Risiko yang Dijamin

Inland Marine
Perlindungan atas aset Anda yang

berpindah, saat transit maupun
penyimpanan

Ketentuan Polis

Hal-hal yang perlu diketahui

Kewajiban Nasabah

Cara Pembelian Umum

Asuransi Inland Marine memberikan jaminan atas Peralatan 
Kontraktor, Peralatan Berat (heavy equipment) pada saat 
pemindahan, pengerjaan dan penyimpanan sebagaimana 
yang di atur di dalam polis.

• Harga premi sesuai dengan tipe perlindungan dan jangka waktu yang dipilih.

• Setiap polis akan dikenakan biaya polis dan materai.

• Periode pertanggungan berlaku tahunan atau per periode sesuai dengan tanggal berlaku dan berakhirnya 

pertanggungan yang tertera pada dokumen polis.

• Subjectivity merupakan kondisi khusus yang diberlakukan apabila ada informasi dari Tertanggung dan 

masuk kedalam Schedule Polis dan menjadi informasi yang diterapkan dalam polis. Contoh Subject to Turn 

Over US$ 1 .000.000 

• Warranty merupakan kondisi khusus yang diberlakukan dan wajib dipatuhi oleh Tertanggung terkait 

dengan persyaratan larangan tertentu yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi. Contoh Warranted No 

Overload Cargo, Warranted Single Tow Only, dan lain-lain disesuaikan dengan risiko yang dijamin.

• Menyampaikan fakta-fakta yang penting yang berpengaruh dalam pembuatan polis.

• Menyampaikan setiap perubahan informasi yang bersifat penting.

• Melakukan pembayaran premi polis sesuai dengan jangka waktu Premium Payment Warranty (PPW) maks. 

60 hari dari tanggal invoice diterbitkan. Bilamana masa tenggang pembayaran polis berakhir dan premi 

belum juga dibayarkan, maka kami berhak untuk membatalkan polis Anda. Jika terjadi klaim dan melewati 

masa PPW tersebut, maka klaim tidak dapat diproses lebih lanjut.

• Transportasi - Penyedia layanan logistik, galangan kapal, Petugas dermaga & pelabuhan,Motor & Rail 

  Carriers,  Petugas dan pemilik gudang 

• Konstruksi - Kontraktor, Perusahaan jasa penggalian, Kontraktor pembuatan jalan,Perusahaan Instalasi. 

• Specialty - Bailee’s, Perusahaan Komunikasi & Hiburan, Penyedia Peralatan, Keuangan,Manufaktur, 

  Perusahaan Tambang.

• Memberikan perlindungan dengan cakupan luas untuk berbagai peralatan bergerak,pekerjaan, dan 

  wilayah geografis.

• Jaminan comprehensive dan total loss only dengan tambahan risiko untuk tanggung jawab pihak 

  ketiga

Penanganan Keluhan & Klaim
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan, Anda dapat menghubungi layanan  
nasabah kami di contact.indonesia@aig.com.

AIG Indonesia menyediakan berbagai pilihan mekanisme pembelian yang sesuai dengan kebutuhan Anda: 

Menghubungi
layanan nasabah kami
AIG @Your Service

Menghubungi tim pemasaran 
AIG Indonesia atau pialang 
asuransi terpercaya Anda 


