
Fokus Strategis Underwriting Asuransi Siber
KLIEN YANG DITUJU

CyberEdge®

Produk utama Asuransi Siber AIG:
• Modul-modul yang 

menanggung kerugian 
pihak pertama, pemerasan, 
gangguan jaringan dan 
tanggung gugat siber

Kemampuan peninjauan resiko yang 
sangat luas untuk resiko dunia maya 
dalam berbagai rentang profesi, 
pekerjaan, segmen klien dan geografis.

 Hampir semua sektor industri  
 (pengecualian di sisi kanan)

  Semua skala usaha, mulai dari SME 
hingga multinasional berskala besar

PERHATIAN

Keahlian Cyber
• Pengalaman luas dalam underwriting 

resiko siber dan menangani klaim 
asuransi Siber.

• Memungkinkan AIG untuk memberikan 
saran dan dukungan bermutu tinggi 
kepada Anda.

Kapabilitas Global
• Dukungan yang kuat bagi klien-klien 

multinasional dan internasional Anda.

• Rekam jejak yang sukses dalam 
merancang perlindungan siber khusus 
untuk kebutuhan yang khusus.

Kejadian Cyber
• Tersedia layanan panggilan darurat 

24 jam.

Penanganan Risiko
• Bantuan cepat sebagai “Respon 

Pertama” yang sudah teruji di bidang 
IT, forensik dan hukum setelah 
terjadinya suatu kejadian.

• Respon dalam 1 jam untuk membantu 
mitigasi kerugian klien sedini mungkin.

• Tidak ada retensi polis untuk “Respon 
Pertama”.

Keunggulan Asuransi Siber AIG

CYBER
WITH AIG

Sebagai salah satu tim Financial Lines yang berpengalaman di Indonesia, AIG 
menawarkan beragam jenis produk dan kesanggupan risiko yang luas untuk mendukung 
Anda di bisnis yang berkembang cepat ini. Berikut fokus strategis underwriting dan 
keunggulan AIG yang didukung oleh tim asuransi Siber yang berdedikasi untuk 
membantu Anda dalam mendapatkan dan lebih banyak bisnis Anda bersama AIG.
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 •Agensi pemeringkat kredit

 •Platform Media Sosial

 •Pusat Data

 •Biro Kredit

 •Pemroses Pembayaran

 •Penyedia Komputasi Cloud

 •Perusahaan Listrik

 •Perusahaan Gaming 
(perusahaan permainan 
apapun baik kasino/
perjudian atau video 
game online yang 
melibatkan banyak 
pemain)

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


