
Di AIG, kami bangga dapat menawarkan produk yang fleksible dan 
beragam untuk memenuhi kebutuhan para klien kami. Berikut fokus 
strategis underwriting dan keunggulan AIG yang didukung oleh tim 
Casualty Indonesia yang berdedikasi untuk membantu Anda meraih dan 
mempertahankan lebih banyak bisnis bersama AIG. 

Tim Casualty dan Environmental

ENVIRONMENTAL

Fokus Strategis Underwriting  
Asuransi Tanggung Jawab Lingkungan

Manufaktur:
- Kertas - Bahan Kimia
- Farmasi - Listrik
- Logam - Mesin dan Perlengkapannya

Konstruksi

Perumahan

Organisasi Multinasional

Rekayasa (Tehnik) Sipil & Demolisi

Pengolahan air limbah

Energi Terbarukan

Pengangkutan 

SKALA BISNIS YANG DITUJU

Semua segmen dengan  
kegiatan usaha skala kecil 

hingga multinasional.

Asuransi Tanggung Jawab 
Lingkungan mencakup diganti 
jadi manfaat atas tanggung 
jawab perusahaan akibat dari 
risiko pencemaran, polusi, 
kerusakan lingkungan dan 
lainnya.
• Termasuk, tambahan jasa untuk

membantu mitigasi resiko
• Saran dari tim ahli klaim yang

dapat mengurangi risiko klaim di
masa akan datang

• Solusi yang dirancang khusus
untuk kebutuhan unik dan spesifik

• Termasuk biaya pembersihan
untuk harta benda milik klien

PERHATIAN
• Eksplorasi energi darat

(Onshore) dan Lepas Pantai 
(Offshore)

• Operasi pertambangan 
bawah tanah

EXPERT

Tim berpengalaman
Tim khusus dari lokal dan regional yang memiliki 
keahlian dalam bidang multinasional, konstruksi, 
perumahan, energi dan lainnya.

Tim klaim khusus
Klien dan broker didukung oleh tim klaim yang secara 
khusus menangani asuransi tanggung gugat lingkungan 
hidup. Dengan keahliannya, tim tersebut dapat 
menangani semua jenis klaim, dari yang terkecil hingga 
risiko besar dan paling kompleks.

Kompetensi Multinasional
Dengan keahlian menangani klien multinasional serta 
pengalaman yang panjang dalam menawarkan 
asuransi tanggung gugat lingkungan hidup melalui 
jejaring internasiona, maka bidang multinasional 
menjadi potensi pertumbuhan yang sangat menjanjikan.
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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


