
AIG telah memiliki layanan asuransi Marine sejak lama di Indonesia, 
dengan kapasitas yang unggul dan kemampuan tim klaim global yang 
teruji. Untuk membantu broker kami meraih dan mempertahankan lebih 
banyak bisnis bersama AIG, berikut ini adalah beberapa potensi strategis 
(sweet spots) dan keunggulan asuransi Marine, beserta tim Marine yang 
berdedikasi untuk membantu Anda.

MARINE
WITH AIG

Loss Control
• Memiliki tim Marine Loss 

Control Engineers terkemuka 
di seluruh dunia 

• Misalnya, master 
mariner berpengalaman 
untuk membantu klien 
mengidentifikasi paparan dan 
meminimalisir resiko.

Marine Captives
• Portfolio captive yang luas 

(Asuransi Pengangkutan 
Laut, Logistik dan Tanggung 
Gugat).

• Berpengalaman dalam 
bekerja sama dengan klien 
untuk menciptakan dan 
mengelola total biaya resiko.

Multinasional
• Pengalaman dan 

pemahaman bisnis 
multinasional yang mendalam 
sesuai kebutuhan lokal klien.

• Jaringan global yang luas 
dan selaras dengan Centre of 
Excellence AIG multinasional.

General Average
• AIG Marine dapat 

menerbitkan single global 
average bond.

Penanganan  
Klaim Lokal

• Tim klaim global marine AIG 
menangani klaim langsung di 
lokasi – di seluruh dunia.

Faktor-faktor Keunggulan Asuransi Marine AIG

LOCAL  
RISK CAPACITY*  

UP TO 

USD$5m 

Potensi Strategis terkait Underwriting Marine
PANGSA YANG DITUJU

Kargo 

Tanggung Jawab Marine

Specialty Marine 

SEGMEN KLIEN YANG LUAS, KHUSUSNYA
•Perusahaan Manufaktur
•Industri Alat Berat

•Importir
•Eksportir

•Perusahaan Teknologi
•Perusahaan Logistik

•Klien Asuransi Konstruksi AIG (Project Cargo dan Delayed Start-Up Cover)
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•Tanggung Jawab Freight Forwarder
•Tanggung Jawab Operator Terminal

•Tanggung Jawab Jasa Perbaikan Kapal
•Tanggung Jawab Hukum Penyewa Kapal

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

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


