
Tim Casualty Indonesia memiliki serangkaian kemampuan underwriting mulai dari 
asuransi Tanggung Gugat dari Pihak Ketiga dan Produk (Public dan Product Liability) 
serta asuransi Tanggung Gugat Kendaraan, Workmen Compensation dan Tanggung 
Gugat Ketenagakerjaan (Employers Liability). Berikut fokus strategis underwriting dan 
keunggulan AIG yang didukung oleh tim Casualty yang berdedikasi untuk  membantu 
Anda meraih dan  mempertahankan lebih banyak bisnis Anda bersama AIG.  

Our Casualty Team

CASUALTY
BERSAMA AIG

Fokus Strategis Underwriting 
Asuransi Tanggung Gugat

Manufaktur

Konstruksi:
- Konstruksi Daratan (onshore) dan 
- Lepas Pantai (offshore)

Energi
- Minyak dan Gas
- Petrokimia
- Tenaga Listrik dan Utilitas

Distribusi & Logistik

Perumahan

Telekomunikasi

Ritel & Wholesale

Finansial & Asuransi

Jasa Administrasi & Pendukung

Profesional, Ilmiah & Teknis

Organisasi Multinasional

SKALA BISNIS YANG DITUJU

Semua segmen Klien mulai 
dari SME hingga Perseroan 
Terbatas dan multinasional 

berskala besar.

Asuransi Tanggung Gugat menyediakan 
manfaat gabungan atas asuransi GL, 
Tanggung Gugat Produk termasuk 
Asuransi Tanggung Gugat Kendaraan, 
Workmen Compensation dan asuransi 
Tanggung Gugat Ketenagakerjaan.

• Termasuk, jasa untuk membantu mitigasi
resiko

• Mengurangi klaim di masa depan
berdasarkan saran dari tim ahli kami

  PERHATIAN
• Farmasi
• Produk pesawat terbang & angkasa
• Invasive medical/surgical
• Bisnis teknologi nano
• Pertambangan

Klaim Asuransi Tanggung 
Gugat

Tim klaim asuransi Tanggung Gugat kami 
memiliki keahlian teknis yang tinggi, 
sangat responsif dalam memberikan 
layanan selama proses klaim 
memberikan pelayanan kepada klien.

Liability Loss Control
Menyediakan beragam layanan antara 
lain membantu klien mencegah dan 
mengurangi biaya atas resiko, Liability 
Risk Consulting yang memberikan 
layanan konsultasi sesuai dengan 
kebutuhan klien dan pelatihan mengenai 
informasi produk.

Pengalaman Liability 
Multinasional

Dengan pengalaman yang panjang 
dalam menyediakan program-program 
Liability global yang penuh kepatuhan 
hukum bagi klien-klien melalui jaringan 
internasional kami, multinasional menjadi 
potensi area pertumbuhan yang potensial.

Solusi Manajemen Resiko
Tim Risk Engineer bersama  tim Liability 
memiliki fokus pada pengembangan  
dan pemenuhan berbagai alternative 
solusi program untuk memenuhi 
kebutuhan klien.

Keunggulan Asuransi Tanggung Gugat AIG
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AIG @Your Service
contact.indonesia@aig.com
(Toll Free) 0800 124 8888

American International Group, Inc (AIG) adalah perusahaan asuransi internasional terdepan. Didukung oleh 100 tahun perjalanan bisnis, 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. Informasi lebih lanjut mengenai AIG dapat dilihat di www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @
AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. AIG merupakan nama pemasaran untuk American International Group mencakup lini asuransi umum dan pensiun, dan operasi 
asuransi umum.  Semua produk dan layanan disediakan oleh anak perusahaan atau afiliasi American International Group, Inc. Produk atau layanan mungkin tidak tersedia di semua negara, dan cakupannya tunduk pada 
bahasa polis yang tercantum. PT AIG Insurance Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi: www.aig.co.id


