
RISK CAPACITY*  
UP TO 

US$5M 

AIG telah menyediakan asuransi Professional Indemnity (asuransi Tanggung Gugat Profesi) kepada 
berbagai perusahaan selama lebih dari 30 tahun di seluruh dunia, dan secara konsisten  
menawarkan pertanggungan yang luas dan tingkat kapasitas yang signifikan, mulai dari  
praktisi hingga perusahaan multinasional. Berikut fokus strategis underwriting dan keunggulan  
AIG yang didukung oleh keberadaan tim Professional Indemnity yang berdedikasi untuk  
membantu Anda dalam meraih dan mempertahankan lebih banyak bisnis bersama AIG.  

PROFESSIONAL INDEMNITY
WITH AIG

Fokus Strategis Underwriting 
Arsitek

Rancang dan Bangun

Agen Ketenagakerjaan

Konsultan Manajemen

Perusahaan Media/Humas

Organisasi Nirlaba

Perusahaan teknologi

 
Pangsa pasar 

yang sangat luas 
untuk asuransi 

Tanggung Gugat 
Profesi, mulai dari 

kegiatan usaha 
tradisional hingga 

perusahaan 
teknologi. 

(rujukan di sisi kiri)

Keunggulan Asuransi Tanggung Gugat Profesi AIG

Perusahaan dengan manajemen 
risiko yang baik pada umumnya 

akan dipertimbangkan.

Segmen klien dengan segala 
skala usaha, mulai dari 

pemilik usaha tunggal hingga 
perusahaan besar multidisiplin.

PERHATIAN

• Jasa Surveyor

•Jasa Penilai

Mengelola Kompleksitas
•  Kemampuan istimewa dalam 

merancang pertanggungan terhadap 
kebutuhan klien yang kompleks.

•  Khususnya klien besar dengan lokasi 
geografis yang beragam.

•  Mulai dari batas kontrak tertentu hingga 
prosedur notifikasi yang  
telah ditentukan.

Multinasional
• Kami dapat menerbitkan polis lokal 

Professional Indemnity di seluruh dunia.

• Beragam klien berskala global mulai 
dari arsitek hingga perusahaan teknik.

• Jalinan bisnis yang kuat karena 
pelayanan AIG di seluruh dunia yang 
berkualitas.

Mitra yang dapat diandalkan
• Kemampuan risiko yang luas dan telah 

hadir di pasar sejak lama.

• Mitra yang dapat Anda andalkan.

• Mitra yang stabil dan konsisten di saat 
pasar asuransi Tanggung Gugat Profesi 
terus berkembang.

Keahlian Klaim
• Tim penanganan klaim yang memiliki 

pengalaman dalam berbagai sektor 
profesional.

• Jejak jangkauan global yang 
memungkinkan AIG melakukan 
pembayaran klaim secara lokal.

Tim Asuransi Tanggung Gugat Profesi Kami
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

* 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


