
Sebagai penyedia asuransi Tanggung Gugat Direksi dan Pejabat (D&O) 
yang memiliki pengalaman luas di dunia, AIG memiliki beragam produk 
lengkap asuransi Tanggung Gugat serta layanan bagi para klien. Berikut 
adalah fokus strategis  dan keunggulan AIG yang didukung oleh tim terkait 
untuk membantu Anda meraih dan mempertahankan bisnis bersama AIG.

D&O

Fokus Strategis Underwriting Asuransi Tanggung Gugat Manajemen

Keunggulan dalam  
bidang Klaim

• Memiliki kemampuan yang mumpuni 
dan mendalam dalam menangani 
klaim dari asuransi Tanggung Gugat 
Manajemen.

Keahlian Underwriting
• Riwayat panjang dalam menerbitkan 

asuransi D&O bagi banyak klien.

• Memiliki keahlian dalam menjelaskan 
potensi tanggung gugat manajemen 
dan bagaimana kami dapat 
melindunginya.

Perlindungan Yang Unggul  
di Kelasnya

• Senantiasa meningkatkan 
perlindungan atas D&O untuk 
memenuhi kebutuhan klien yang 
senantiasa berubah.

• AIG adalah salah satu perusahaan 
asuransi pertama di Indonesia yang 
menyediakan perlindungan bagi 

Rekam Jejak Multinasional
• AIG dapat menerbitkan polis asuransi 

D&O di seluruh dunia untuk klien kami 
yang memiliki operasi di luar negeri.

• Didukung oleh jaringan global 
underwriter dan tim yang menangani 
klaim D&O untuk melayani klien 
secara lokal.

Keunggulan D&O AIG

Asuransi Tanggung Gugat 
Direksi & Pejabat

Asuransi Tanggung Gugat 
Praktik Ketenagakerjaan

Asuransi Penawaran Umum 
Produk Sekuritas

PERUSAHAAN 
SWASTA

PERUSAHAAN 
TERBUKA

 
CorporateGuard

Produk unggulan perlindungan D&O bagi 
perusahaan-perusahaan terbuka yang bukan 
berbadan hukum Amerika Serikat

• Klien yang sangat memahami resiko D&O mereka
• Klien yang kuat dalam komunikasi dengan investor
• Klien yang proaktif di level direksi untuk resiko yang 

mungkin muncul

Segmen klien 
yang sangat luas

Bisnis di semua 
sektor industri 

Asuransi utama 
(primary) 
dan asuransi 
tambahan 
(excess)

RISK CAPACITY*  
UP TO 

USD$10m

Tim Asuransi D&O Kami 

* Kapasitas Risiko: hanya sebagai panduan - agar merujuk ke manfaat masing - masing

James Anthony
Head of Financial Lines
 james.anthony@aig.com

Jean Anastasya
Underwriting Assistant Manager – Financial Lines
jean.anastasya@aig.com

Julia
Financial Lines Underwriter
julia.julia@aig.com

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

BERSAMA AIG

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


