
Tim asuransi Harta Benda Indonesia menganalisa resiko produk 
asuransi untuk berbagai industri dan klien. Berikut adalah fokus strategis 
dan keunggulan AIG yang didukung oleh tim Properti Indonesia yang 
berdedikasi untuk membantu Anda meraih dan mempertahankan lebih 
banyak bisnis bersama AIG

PROPERTY
WITH AIG

RISK CAPACITY*  
UP TO 

US$750m 

(AIG International)

Global Risk Engineering
•  Ratusan Perancang Risiko Properti Global AIGAIG 

Property Risk Engineers di seluruh dunia.

• Spesialis industri dan sektor.

•  Membantu klien menghindari dan meminimalisir 
resiko kerugian.

•  Memberikan informasi bagi klien tentang potensi 
titik lemah mereka.

Keunggulan Multinasional
•  Investasi signifikan dalam teknologi dan proses 

untuk menerbitkan polis global sebelum polis 
mulai berlaku.

•  Sarana dan teknologi untuk memberikan  
informasi kepada Manajer Resiko di seluruh 
portofolio global.

• Lihat www.aig.com/multinationalplaybook

Keunggulan Asuransi Harta Benda AIG

 Kepastian kontrak

• Kepatuhan lokal

 Keselarasan diantara kegiatan  
 usaha klien

 Alokasi dini nilai premi 

 Berkurangnya kerja ulang,  
 meminimalisir celah perlindungan

PENERBITAN POLIS 
MULTINASIONAL YANG 

EFEKTIF

* Kapasitas Risiko: hanya sebagai panduan - agar merujuk ke manfaat masing - masing
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Fokus Strategis Underswriting Asuransi Harta Benda
Dalam portofolio kami yang luas dan beragam, beberapa sektor menampilkan peluang pertumbuhan yang luar biasa.

Lembaga Keuangan

Telekomunikasi

Layanan Kesehatan

Infrastruktur

Perumahan

Universitas

Asuransi atas risiko Terorisme

Manufaktur Makanan & Minuman

PANGSA YANG DITUJU

KLIEN YANG DITUJU

• Perusahaan Besar

•Industri Skala Menengah

• Organisasi Multinasional
• Program Captive & Fronted

KINERJA PROPERTI   
Material Damage/Business Interuption 
luar biasa bagi perusahaan-
perusahaan skala menengah

•  Gangguan Usaha (Business 
Interruption) “Best of both worlds”

•  Tidak ada average clause 
(pertanggungan di bawah harga)

• Pembersihan polusi lingkungan

• Kerusakan peralatan

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


