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Há 70 no Brasil

Vivemos em um mundo complexo, com oportunidades e desafios.
Presente há mais de 70 anos no Brasil, a AIG tem ajudado pessoas e empresas a se
desenvolverem e aproveitarem as oportunidades, identificando e gerenciando
riscos. Nossa missão é contribuir para que nossos clientes possam tomar decisões
de maneira informada e que lhes permitam estar mais seguros.
A AIG oferece aos clientes experiência profissional e entendimento sobre riscos
para que possam prosperar em um mundo em constante mudança, ajudando-os a
compreender as questões de hoje e estar mais bem preparados para o amanhã.

AIG no mundo

AIG no Brasil

BELO HORIZONTE
Rua Antonio de Albuquerque, 156
Sala 502 / Savassi
+55 31 2536.4550

SÃO PAULO, SP
Espaço Colaborativo AIG
Chucri Zaidan, 296 17º andar
+55 11 3809.2221 | +55 11 3809.2200
SÃO PAULO – INTERIOR (CAMPINAS)
Av. Bailarina Selma Parada, 201 – Sala 21 – CEP
13091-605 – Campinas
+55 19 3707.1543
RIO DE JANEIRO, RJ
Av. Almirante Barroso, 52
12º andar, Sala 1201B / Centro
+55 21 3344.8767

CURITIBA, PR
Rua Pasteur, 463
6º andar Sala 603 – Água Verde
+55 41 3086.4166
PORTO ALEGRE, RS
Avenida Carlos Gomes, 1672, 7º Andar
– Sala 7-107 - Porto Alegre - RS
+55 51 2139-5645

Responsabilidade Social Corporativa

AIG no mundo
•

A AIG baseia suas ações de
Responsabilidade Social em três
pilares para estimular e unir
funcionários em direção
a causas solidárias:
– Segurança Social
– Proteção Social
– Prevenção a desastres

AIG no Brasil
•

Estamos cientes de que é
preciso sempre retornar para
a comunidade. Incenvitamos
nossos funcionários a atuar como
voluntários em iniciativas de
fomento à educação, diversidade
e inclusão e bem-estar.

Conteúdo especializado sem segurês

Siga-nos nas redes sociais
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Tecnologia e inovação

Investimos sempre em novas formas de
avaliar o risco. Sabemos que é
necessário agilidade e retorno em tempo
real para atender nossos parceiros.

AIG no mundo
Plataforma
100% digital

Cotação e
emissão em
poucos cliques

AIG no Brasil
Ambiente seguro para
acompanhamento de
sinistros e comissões

Benefício nos cartões de crédito
Somos a seguradora das principais bandeiras de cartão, que oferecem os Seguros AIG como
benefício gratuito aos seus usuários.
Basta acessar o site da bandeira do cartão e
verificar os benefícios de seguros oferecidos
e as condições contratuais.

Seguro Viagem

Seguro Preço Protegido

Garantia Estendida Original

Seguro Compra Protegida

Linhas de negócios

Riscos Ambientais

Riscos de
Transportes

Crédito

Riscos Patrimoniais

Programas Mundias

Resseguros
Atuamos também na área de resseguros,
provendo capacidade e desenvolvendo soluções
inovadoras com qualidade e compromisso, em
total sinergia com nossos parceiros. É essa
excelência que conquista clientes no mundo
todo.

Viagem
Corporativa

Linhas Financeiras

Acidentes Pessoais

Responsabilidade
Civil

Riscos Ambientais

Pioneira no mundo, a AIG oferece soluções contra possíveis danos ambientais em operações
comerciais, industriais, de infraestrutura, transporte, obras e prestação de serviços.
A QUEM SE DESTINA
• Todas as indústrias e segmentos
• Estradas, ferrovias, aeroportos
• Obras/Construção
• Transportadores, embarcadores e armazéns logísticos
• Plantas de tratamento/saneamento
• Escolas, universidades e hospitais

PRODUTOS
• Operações Comerciais e Industriais
• Infra
• Transporte
• Obras e prestação de serviço

BENEFÍCIOS E VANTAGENS
• Apólices personalizadas de acordo com as
necessidades do cliente.
• Apólices para projetos específicos, ou apólices abertas,
amparando todos os projetos ao longo do ano.
• Programa de seguro controlado pelo Segurado
(proprietário da obra).
• Conhecimento e reconhecimento técnico.
• Equipe de engenheiros ambientais dedicados.
• Relacionamento e expertise internacional.
• Pioneirismo no segmento há mais de 30 anos.
• No caso de Transportes: parceria com empresa de
atendimento emergencial.
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Crédito

O Seguro de Crédito AIG cobre a inadimplência de compradores, além de oferecer proteção
contra aspectos críticos que impeçam o cumprimento de um contrato.
A QUEM SE DESTINA
• Todas as empresas que produzem e/ou comercializam
bens e serviços a prazo, de portes diversos, subsidiárias
ou divisões de empresas multinacionais com operação
local ou global.
PRODUTOS
Seguro de Crédito Doméstico
• Cobertura para vendas no mercado interno.
Indeniza perdas decorrentes de inadimplência do
comprador por atraso de pagamento ou insolvência.
Seguro de Crédito à Exportação
• Cobertura para vendas no mercado externo.
Risco comercial e político, inconvertibilidade de moedas
e moratória declarada.

BENEFÍCIOS E VANTAGENS
• Limites de crédito não canceláveis.
• Autonomia do segurado para tomar as suas próprias
decisões de crédito.
• Cobertura para riscos catastróficos e por região
geográfica.
• Produtos sob medida de acordo com a necessidade do
cliente.
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Riscos Patrimoniais

A linha de Seguros Patrimoniais cobre danos materiais e lucros cessantes. De riscos
complexos a médias empresas, conte com a capacidade e experiência da AIG.
A QUEM SE DESTINA
• Grandes riscos industriais
• Concessões (aeroportos, arenas, estádios, estaleiros,
ferrovias, portos, rodovias e tratamento de água e
esgoto)
• Edifícios comerciais
• Escolas e universidades
• Hospitais e laboratórios clínicos
• Instituições financeiras.

PRODUTOS
• Riscos operacionais e nomeados
• Terrorismo

BENEFÍCIOS E VANTAGENS
• Ampla capacidade para aceitação de grandes riscos.
• Expertise internacional em subscrição e oferta de
coberturas amplas para riscos complexos.
• Aporte de experiência mundial para atendimento aos
clientes.
• Equipe técnica especializada em cada linha de negócio
e focada no acompanhamento e melhora de risco.
• Suporte de resseguro.
• Flexibilidade para análise e aprovação de novas
coberturas.
• Experiência em serviços de gerenciamento de riscos.
• Atendimento rápido e eficiente em caso de sinistros.

Linhas Financeiras

Seguros referência no mercado em responsabilidade civil profissional, fraudes corporativas,
práticas trabalhistas indevidas. Inovação e pioneirismo em D&O e Riscos Cibernéticos.
A QUEM SE DESTINA
• Empresas de todos os portes e segmentos do mercado

PRODUTOS
• D&O 360º
(Responsabilidade de Administradores)
• RC Profissional
• RC Profissional para Instituições Financeiras
• Fraude e BBB
(Multirisco para Instituições Financeiras Limite)
• EPL (Práticas Trabalhistas Indevidas)
• POSI (Responsabilidade em IPO’s e demais

•
•
•
•
•
•
•

Ofertas Públicas de Valores Mobiliários)
M&A (Fusões e Aquisições
PEP (Private Equity Protector)
IMP (Seguro para Fundos de Investimentos)
Cyber Edge
Gestão de Crises
M&A: Fusões & Aquisições
Gestão Protegida 360º

Responsabilidade Civil

Nosso seguro contra danos materiais e corporais a terceiros oferece soluções feitas sob
medida para empresas de todos os portes, eventos, prestação de serviços e produtos.
A QUEM SE DESTINA
• Obras civis/projetos de infraestrutura
• Indústrias e Instituições financeiras
• Organizadores, produtores e prestadores
de serviços para feiras, eventos artísticos,
corporativos, culturais, sociais e similares

PRODUTOS
• Responsabilidade Civil Geral Operações Amplas E
Obras Civis
• Responsabilidade Civil Eventos E/Ou Feiras E
Exposições

• Seguro de produtos contaminados

BENEFÍCIOS E VANTAGENS
• Contratação simples e rápida.
• Baixo custo.
• Ferramenta de cálculo com valores e coberturas já
determinados para eventos de até 5 mil pessoas por
dia, garantindo agilidade e autonomia nas cotações.
• Serviço de consultoria: consultores com presença
global e conhecimento local trabalham com os
clientes no caso de uma contaminação ou retirada do
produto e oferecem serviços pré-incidentes.

Linhas de Transportes e Equipamentos

Transportes nacionais e internacionais, protegendo contra danos de causa externa súbita e
imprevisto, incluindo acidentes, avaria, desaparecimento de cargas, bem como cobertura para
embarcadores, transportadores, operadores portuários e embarcações comerciais.

A QUEM SE DESTINA
• Embarcadores, despachantes, aduaneiros e trading
• Empresas de transporte de carga em geral
• Operadores portuários
e de afretamento marítimo
PRODUTOS
• Embarcador
• Transportadores
• Responsabilidade civil portuário
• Responsabilidade civil afretador marítimo
• Cascos marítimos

BENEFÍCIOS E VANTAGENS
• Taxas competitivas
• Rapidez
• Coberturas exclusivas para que
a transferência de seus riscos garantam
a tranquilidade e a longevidade
dos seus negócios
• Maior capacidade de resseguro do mercado
• Especialização no atendimento a sinistros:
0800 próprio e uma das maiores estruturas mundiais
de assistência

Linhas de Transportes e Equipamentos

Proteção para equipamentos agrícolas e de construção civil contra danos externos acidentais
durante sua operação, estadia e traslado.
A QUEM SE DESTINA
Proprietários/usuários de maquinas e equipamentos
inerentes às atividades:
• Construção civil (pavimentação; construção;
escavação; dutos)
• Agronegócio (colheitadeira, plantadeira).

PRODUTOS
• RD Máquinas (Linha Amarela)
• Equipamentos Linha Verde

BENEFÍCIOS E VANTAGENS
• Possibilidade de desenhos específicos de coberturas
e operações diferenciadas – entre em contato com
seu gerente de relacionamento
• Experiência mundial e capacidade de atender
demandas internacionais e multilatinas
• Expertise técnica mundial e grande autonomia local
• 0800 próprio e uma das maiores estruturas mundiais
de assistência em caso de sinistros

Programas Mundiais

Coberturas sob medida para uma gestão centralizada de seguros, com otimização de custos e
customização para cada país às empresas que têm atuação no exterior.
PROPOSTA DE VALOR
Em qualquer lugar do mundo, a AIG oferece soluções de
seguro necessários para a realização dos seus negócios com
segurança. Com os recursos e estrutura da AIG Multinational,
é possível ter programas mundiais flexíveis e sob medida.
PRODUTOS
Programas Mundiais podem ser combinados aos mais
variados Seguro AIG, de acordo com a necessidade,
atuação e exposição do risco da empresa em diferentes
países.

BENEFÍCIOS E VANTAGENS
• Conhecimento e experiência local ao redor do mundo
• Avaliação personalizada para entendimento de regras
locais: Impostos e Capital,Avaliação da Exposição,
Cobertura, Sinistros, Compliance, Certificado de
Seguro
• Plataformas online para autonomia do corretor
parceiro e seus clientes.

Viagem Corporativa

Viagens profissionais ficam protegidas em caso de eventos inesperados. A AIG oferece Central
de atendimento própria, a TravelGuard, pronta para atendimento em 45 idiomas.
A QUEM SE DESTINA
• Empresas de todos os segmentos.
• Usuários de cartão de crédito (benefício gratuito em
categorias específicas)

BENEFÍCIOS E VANTAGENS
• Solução exclusiva e sob medida para cada
tipo de empresa. Temos várias opções de
produto como, Banco de Dias, Planos Anuais e
Multiviagens, assim como Planos Customizados.
Proporcionamos conforto e segurança para quem
viaja e tranquilidade para quem fica.

• Além de todos os benefícios oferecidos pelo Seguro
Viagem AIG, o segurado conta com o apoio da Travel
Guard, uma Central de Assistência exclusiva e
dedicada ao Seguro Viagem AIG. Esta central oferece
assistência ao viajante em todos os continentes, 365
dias por ano, 24 horas por dia.
O segurado pode optar por acionar a Central
de Assistência, ou guardar as notas fiscais
e ter o reembolso no Brasil.

Acidentes Pessoais

Tranquilidade, conforto e benefícios para colaboradores. Valorização e baixo custo
para empresas com os Seguros de Acidentes Pessoais AIG.
A QUEM SE DESTINA
• Empresas de transporte de passageiros e de cargas
• Empresas que promovem eventos
• Empresas de diferentes portes interessadas em
oferecer benefício de seguro com cobertura de
indenizações por acidentes e internações

BENEFÍCIOS E VANTAGENS
• Cobertura de despesas médico-hospitalares e
odontológicas por acidente
• Cobertura de morte acidental
• Possibilidade de customização do produto de acordo
com a realidade e necessidade da empresa
• Seguro MiniMed AIG conta com assistência de
telemedicina 24x7, em parceria com a Saúde ID, além
de descontos em medicamentos.

A American International Group, Inc. (AIG) é uma das organizações líderes no mercado securitário internacional. Com 100 anos de experiência, as empresas do grupo,
atualmente, oferecem uma ampla gama de seguros de responsabilidade civil e patrimonial, produtos de aposentadoria e outros serviços financeiros a clientes em
aproximadamente 80 países e jurisdições. Essa oferta diversa inclui produtos e serviços que auxiliam as empresas e pessoas a proteger seu patrimônio, gerenciar riscos e
ter mais segurança na aposentadoria. As ações da AIG são cotadas nas bolsas de valores de Nova Iorque.
Informações adicionais sobre a AIG em www.aig.com e www.aig.com/strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGInsurance |
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig. Estas referências, com informações adicionais sobre a AIG, foram incluídas a título de colaboração e a informação
contida nesses sites não estão incorporados a este press-release como referências.
AIG é o nome comercial das operações globais de seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, vida e aposentadoria e seguros em geral da American International
Group, Inc. Para obter mais informações, visite nosso website no endereço www.aig.com e www.aig.com.br. Todos os produtos e serviços são executados ou fornecidos
por subsidiárias ou afiliadas da American International Group, Inc. É possível que nem todos os produtos ou serviços estejam disponíveis em todos os países, e a
cobertura do seguro é regida pelo próprio texto da apólice. Certos produtos e serviços que não sejam relacionados a seguros podem ser oferecidos por provedores de
serviços independentes. É possível que determinadas coberturas patrimoniais e de responsabilidade civil sejam oferecidas por uma seguradora de linhas excedentes.
Geralmente, as seguradoras de linhas excedentes não participam dos fundos de garantia do estado e, portanto, não são protegidas por tais fundos.
Garantido por AIG Seguros Brasil S/A. CNPJ 33.040.981/0001-50 | Central de Atendimento AIG 24 horas: 0800 726 6130 / Atendimento AIG a Deficientes
Auditivos: 0800 724 0149 | Ouvidoria (2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h): 0800 724 02 19 / Ouvidoria - Atendimento a Deficientes Auditivos e de fala (2ª a 6ª-feira,
das 9h às 18h). O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. Consulte sempre a versão das
Condições Gerais do produto específico, para informações completas.

Processo SUSEP

Ambiental
EIS (Processo SUSEP nº 15414.901410/2013-16)
Riscos Ambientais Transporte (Processo SUSEP nº 15414.004009/2011-66)
RC por Danos de Poluição Ambiental Empreiteiros - COPS (Processo SUSEP nº 15414.002208/201059)
RC por Danos de Poluição Ambiental - PLL (Processo SUSEP nº 15414.002372/2010-66)

Viagem
Viagem Nacional e Internacional a partir de 01/04/2014 (Processo SUSEP n°
15414.900.952/2013-63)
Viagem Corporativo (Processo SUSEP n° 005.196/00).
Viagem Internacional (Processo SUSEP n° 005.160/00)
Viagem Nacional (Processo SUSEP n° 005.204/00)

Crédito
Crédito Interno (Processo SUSEP n°15414.000346/2010-01)
Crédito à Exportação (Processo SUSEP n° 15414.005103/2011-32)

Pequenas e Médias Empresas
PME (Processo SUSEP nº 15414.001538/2009-93)
Secundário Lucros Cessantes (Processo SUSEP nº 15414.001538/2009-93 ou 15414.901235/201430)
Secundário RC Geral (Processo SUSEP nº 15414.001538/2009-93 ou 15414.901299/2014-31)
Riscos Diversos (Processo SUSEP nº 15414.000140/2012-35)
Riscos Diversos Secundário RC Geral (Processo SUSEP nº 15414.000140/2012-35)
Secundário Roubo (Processo SUSEP nº 15414.000140/2012-35)

Engenharia de risco
Risco de Engenharia - CAR (Processo SUSEP n° 15414.003951/2011-15)
RON (Processo SUSEP n° 15414.000119/2009-34)
Risco de Petróleo (Processo SUSEP n° 15414.901685/2013-41)
Patrimonial
RN - RO (Processo SUSEP nº 15414.000119/2009-34)
Terrorismo (Processo SUSEP nº 15414.900360/2013-41)
RN - RO Secundário Lucros Cessantes (Processos SUSEP nº 15414.000119/2009-34)
RN - RO Secundário Risco de Engenharia (Processos SUSEP nº 15414.000119/2009-34)
Secundário Lucros Cessantes - Terrorismo (Processo SUSEP nº 15414.900360/2013-41)
Linhas Financeiras
RC Profissional (Processos SUSEP n° 15414.001053/2009-08, 15414.001055/2009-99 e
15414.900296/2014-80, 15414.001672/2009-94)
D&O Empresas de Capital Fechado (Processo SUSEP nº 15414.002367/2010-53)
D&O Empresas Listadas na Bovespa (Processo SUSEP nº 15414.002373/2010-19)
D&O Empresas Listadas nos EUA (Processo SUSEP nº 15414.000060/2009-84)
Fraude Corporativa (Processo SUSEP nº 15414.002482/2009-94)
Produto Seguro De Responsabilidade Civil Para Fundos De Investimento (Processo SUSEP nº
15414.004543/2011-72)
K&R Seguro de Gestão de Crises (Processo SUSEP n° 15414.005616/2012-24
M&A Seguro Garantia do Comprador (Processo SUSEP n° 15414.900394/2013-36)
Multirrisco para Instituições Financeiras (Processo SUSEP nº 15414.000142/2012-24)
Oferta Pública para Valores Mobiliários (Processo SUSEP nº 15414.005022/2011-32)
Práticas Trabalhistas Indevidas (Processo SUSEP nº 15414.000790/2011-08)
Private Equity Protector (Processo SUSEP nº 15414.001561/2011-01)
RC Profissional para Instituições Financeiras (Processo SUSEP nº 15414.002785/2010-41)
Cyber Edge® (Processo SUSEP nº 15414.901341/2014-13)
Gestão Protegida 360º (Processo SUSEP Nº 15414.900699/2014-29)
Processo Secundário Gestão Protegida 360º (SUSEP nº 15414.901433/2015-84)

Responsabilidade Civil
Recall (Processo SUSEP nº 15414.001246/2012-56)
RC Geral Eventos (Processo SUSEP n° 15414.900/357/2013-28)
RC Geral Não Padronizado (Processo SUSEP nº 15414.900484/2013-27)
Seguro Prestadores de Serviços Petróleo (Processo SUSEP nº 15414.900468/2014-15)
Secundário Lucros Cessantes (Processo SUSEP nº 15414.001246/2012-56)
Secundário Ambiental (Processo SUSEP nº 15414.900215/2014-41)
Secundário Fraude (Processo SUSEP n° 15414.900214/2014-05)
Secundário RCFV (Processo SUSEP n° 15414.900619/2014-35)
Transportes

Benfeitoria: 15414.901073/2018-63
RD Equipamentos: 15414.901561/2015-28
RC Portuário: 15414.002786/2010-95
Cascos Marítimos: 15414.902259/2013-25
RC Transp. Aéreo Carga (RCTA-C): 15414.000056/2009-16
RC Armador (RCA-C): 15414.000058/2009-13
RCF-DC: 15414.000359/2010-72
RC Transp. Rodov.-Carga (RCTRC): 15414.004253/2009-12

Acidentes Pessoais Coletivo
15414.004109/2006-25

