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 Indonesia 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

PT AIG Insurance 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.
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Casualty

Employer’s Liability

Setiap perusahaan dalam industri apapun, memiliki risiko
terjadinya cidera, sakit maupun kecelakaan yang dapat
dialami oleh karyawan dimana hal tersebut dapat menjadi
sebuah tuntutan hukum yang mengakibatkan bisnis Anda
menanggung beragam biaya yang cukup tinggi.

Hal-hal yang perlu diketahui
Ketentuan Polis
• Harga premi disesuaikan dengan tipe perlindungan dan jangka waktu yang dipilih.
• Setiap polis akan dikenakan biaya polis dan materai sebesar USD 10.
• Periode polis berlaku tahunan sesuai dengan tanggal berlaku dan berakhirnya pertanggungan yang
tertera pada dokumen polis.

Kewajiban Nasabah
Asuransi Employer's Liability menawarkan perlindungan atas risiko finansial bagi perusahaan Anda jika
timbul tuntutan atau tanggung gugat dari karyawan Anda, akibat sakit, kecelakaan atau cidera, atau
meninggal dunia yang terjadi saat melakukan pekerjaannya.
Polis kami juga menanggung biaya-biaya lain, seperti biaya pengacara dan biaya pembelaan hukum.
Siapa yang membutuhkan perlindungan ini?
Asuransi ini memberikan perlindungan bagi bisnis dengan risiko rendah seperti pekerjaan kantoran,
hingga risiko tinggi seperti galangan kapal, perancah, penyelaman, dan kapal udara.
Manfaat Asuransi Employer’s Liability memiliki manfaat unggulan sebagai berikut:
1. Termasuk biaya hukum sehubungan dengan kejadian klaim
2. Wording polis dapat berupa “Occurance Wording” dimana kejadian klaim terjadi dalam periode polis
tetapi pelaporan klaim dapat dilakukan saat polis berlaku atau setelah periode polis berakhir.
3. Jangkauan pertanggungan polis dapat mencakup seluruh dunia.
4. Memiliki kapasitas batas pertanggungan tanggung gugat yang besar.

• Menyampaikan fakta-fakta yang penting yang dapat mempengaruhi keputusan kami untuk menerima
atau menolak
• Menyampaikan perubahan yang bersifat penting pada informasi yang pernah disampaikan kepada
kami.
• Melakukan pembayaran premi polis sesuai ketentuan berlaku. Bilamana masa tenggang pembayaran
polis berakhir dan premi belum juga dibayarkan, maka kami berhak untuk membatalkan polis Anda.
Cara Pembelian Polis

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

Penanganan Keluhan & Klaim

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan, Anda dapat menghubungi
layanan nasabah kami melalui email di contact.indonesia@aig.com.

