AIG Credit Lines

Portal da AIG de suporte completo ao ciclo da apólice
Suas necessidades de seguro e gerenciamento de risco são nossas prioridades. Entendemos a importância que você dá
a ter mais controle e transparência na gestão do seu seguro de crédito. TradEnable é o novo portal da AIG para
suporte completo a corretores e segurados, com ferramentas úteis para gerenciar apólices e analisar a carteira de clientes.
Desenvolvido sob os mais rígidos critérios de segurança, o TradEnable conta com três fases de lançamento planejadas.
Em cada uma delas, serão adicionadas mais funcionalidades e uso crescente de inteligência artificial para melhorar
a automação de limites com respostas instantâneas às suas solicitações.

O Portal TradEnable
O Portal TradEnable AIG é a forma mais
ágil e amigável de administrar seu
seguro de crédito. Foi projetado para
apoiar no cumprimento dos termos e
condições da apólice e gestão de riscos,
oferecendo a nossos segurados e
corretores mais confiança para negociar
e ampliar suas atividades.
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Nova funcionalidade
Acesso fácil

Acesse o Portal em qualquer lugar, 24 horas por dia, 7 dias por semana,
via desktop, laptop ou dispositivo móvel

Faça modificações

Solicite novos limites ou aumento de crédito, e receba notificação
imediata de aceite, caso esteja dentro dos limites pré-definidos

Monitore suas solicitações

Acompanhe o status de suas solicitações pendentes sem a necessidade
de contatar um subscritor da AIG

Pesquisa de Comprador

Pesquise compradores em vários idiomas e receba em tempo real
as informações sobre a empresa que você precisa
O portal TradEnable está disponível, inicialmente, em inglês, francês, espanhol
e japonês. Alemão, português e chinês serão adicionados em breve.
As fases 2 e 3 seguirão ao longo de 2022 para a inclusão de novas funcionalidades,
como maneiras mais fáceis de gerenciar limites de crédito, sinistros e
atividades da apólice.

Para mais informações, acesse: www.aig.com.br/tradenable
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