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1º Passo – Fazer o login na página 

Com acesso tambem via Celular Clique aqui para acessar o link 

CNPJ da Corretora 

123456 

Clique no botão 

Entrar 

http://worksite.nxd.com.br/
http://worksite.nxd.com.br/
http://worksite.nxd.com.br/
http://worksite.nxd.com.br/
http://worksite.nxd.com.br/
http://worksite.nxd.com.br/
http://worksite.nxd.com.br/
http://worksite.nxd.com.br/
http://worksite.nxd.com.br/
http://worksite.nxd.com.br/
http://worksite.nxd.com.br/
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2º Passo – Escolher o que você deseja na página 

Clicando em 

Residencial, você inicia 

o processo de cotação. 

Clicando aqui você acessa 

as Condições Gerais do 

produto. 

Clicando aqui você acessa 

as Condições Gerais do 

produto. 

Caso tenha alguma 

dúvida sobre o 

produto 



5 

3º Passo – Iniciando a cotação > LMI 

Como escolher o melhor plano para contratação? 

 

Para definir o plano adequado para contratação, leve em consideração os seguintes pontos: 

 

 Qual é o valor de reconstrução do imóvel? 

Obs.: o valor de reconstrução não representa o valor comercial (imobiliário) do 

imóvel, e sim quanto seria necessário para sua reconstrução entre material e 

mão de obra, caso ocorra um Incêndio, Queda de Raio, Explosão, Queda de 

Aeronave e fumaça). O valor venal do IPTU pode ser uma boa referência.  

 

 Aproximadamente, qual o valor de conteúdo (móveis, utensílios, 

eletrodomésticos/eletroeletrônicos, roupas e bens de uso pessoal) que eu 

tenho em minha residência? 

 

 A soma desses dois valores dará a indicação do valor da cobertura Básica 

(incêndio, queda de raio, explosão, queda de aeronave e fumaça) a ser 

contratado. Dessa forma, basta escolher o plano mais próximo deste valor 
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3º Passo – Iniciando a cotação > Tipo de Imóvel 

Casa Apartamento Casa em 

Condomínio 

Fechado 
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3º Passo – Iniciando a cotação > Tipo de Moradia 

 Definição: Residência Habitual 

Local onde o segurado e seus familiares (cônjuge, filhos e dependentes) se 

estabelecem com intenção definitiva, ou seja, de uso diário 

 

 Definição: Residêncial Veraneio 

Moradeia de ocupação eventual, utilizada pelo Segurado para lazer e 

descanso, durante os períodos de férias e/ou finais de semana, feriados e 

horas vagas. 

Obs: Para esse tipo de residência nós não estamos realizando cotação.  
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3º Passo – Iniciando a cotação > Tipo de Construção 

 Tipo de Construção: Superior/Sólida 

É aquela que possui paredes externas inteiramente constituídas por alvenaria, 

isto é, em cuja construção não sejam empregados outros materiais além de 

cimento, pedra, areia, ferro, tijolos e/ou argamassa, fiação elétrica totalmente 

embutida e cobertura de material incombustível, admitindo travejamento de 

madeira com forro de material incombustível. 

 

 Tipo de Construção: Mista ou Inferior 

Construção composta por mais de 30% (trinta por cento) em Madeira, Plástico, 

Espuma, Isopor e Isopainel. Quando houver cobertura para este tipo de 

construção, estará descrito no certificado/apólice de seguro. 

Obs: Para esse tipo de residência nós não estamos realizando cotação.  
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3º Passo – Iniciando a cotação > Região 

Modelagem de precificação simplificada 

agrupada em 08 macro regiões.  
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Lista de Regiões 

São Paulo – Capital: Região Metropolitana de São Paulo. 

São Paulo – Demais:  Todos os municípios exceto os que compõem a região 

Metropolitana de São Paulo (39 Cidades). 

Sul – Capital: Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre (Incluindo região metropolitana) 

Sul – Demais: Todos os municípios exceto os de Sul – Capitais e as suas respectivas 

Regiões Metropolitanas 

MG – Todo Estado 

GO – Todo Estado 

DF e Centro Oeste exceto GO: DF, MT, MS 

ES/RJ, Norte e Nordeste 
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4º Passo – Escolha do Plano 

OPÇÕES DE PLANOS 

Prêmio Líquido 

Clicando em Comprar terá o 

detalhamento do Plano 

Selecionado 
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5º Passo – Detalhes do Plano escolhido 

Valores por parcela, já com o IOF 

Opções de Pagamento do Seguro Residencial 

Franquias por coberturas 

Assistência Contratada 
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6º Passo – Cadastro do Cliente 

Informações do Segurado Informações do Endereço de Cobrança 

Clique aqui para saber se a Pessoa Politicamente Exposta. 

Definição - PPE.docx
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7º Passo – Cadastro do Local de Risco 

Informações do Endereço de Risco 

Clique nesse botão, caso o Endereço de Cobrança 

e de Risco é o mesmo, pois automaticamente 

esses campos são preenchidos com as 

informações da página anterior. 
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8º Passo – Confirmando a Efetivação 

Ao clicar neste botão você irá para á 

página de pagamento e finalização da 

contratação.  
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9º Passo – Informações para pagamento 

Resumo de 

Informações do 

Segurado 

Escolher umas das opções de 

Pagamento: Cartão de Crédito 

ou Débito em Conta. 

Preferencialmente cartão de 

crédito (mudança de cenário 

dos convênios bancários)  

 

Escolher uma das 

opções 6 opções de 

pagamento do prêmio 

do Seguro 
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10º Passo – Efetivação da Proposta 

Um email informando 

que a proposta 

emitida. 

Nesse botão, você 

consegue imprimir a 

proposta transmitida 

para a Seguradora. 
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Processo de Emissão e Prazos 

Email Comprova 

 

D+1 > A proposta transmitida é emitida pelo sistema da AIG em D+1 

D+5 > Segurado receberá via física e via email da apólice do Seguro Residencial. 

Segurado receberá 2 e-mails: 

 1 - e-mail com a senha do arquivo 

 2 - e-mail que contem a apólice (senha devera ser digitada para a abertura do arquivo)  
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11º Passo – Envio de Cotação 

Clicando nesse botão, você enviará a cotação por email.  
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12º Passo – Impressão da Cotação 

Clicando nesse botão, você imprimi a cotação.  



21 

Gerenciador de cotações  

Na aba cotações estarão listadas todos os documentos que não foram transmitidos/efetivados, após retorno do 

segurado, basta selecionar a cotação e finalizar a contratação/transmissão da proposta.  
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Relatório de Propostas Transmitidas 

Nessa página você consegue ver as propostas que foram transmitidas para AIG 

Seguros. 
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Impressão/Envio de Email da Proposta Transmitida  

Caso você queira uma segunda via do protocoloco da proposta, clique no botão 2ª Via 



www.aig.com.br 
 

Bruno Ciolli 

bruno.ciolli@aig.com 

Direct Phone: (+55) (11) 3809 5797 

Edson Carlos 

edson.carlos@aig.com 

Direct Phone: (+55) (11) 3809 2241 

O conteúdo deste material é exclusividade da AIG Seguros. Todos os direitos reservados. Copyright 2016 
A marca AIG é referência mundial em seguros. São mais de 90 anos de experiência em produtos para pessoas físicas e jurídicas, uma rede de mais de 62 mil funcionários e 88 milhões de 
clientes em mais de 90 países. A atuação global permite entender as necessidades dos clientes, respeitando as características das culturas locais. Há mais de seis décadas no mercado 
brasileiro, a AIG orgulha-se de ter o maior portfólio de produtos corporativos e de ser líder em diversas linhas. 
AIG Seguros Brasil S/A, CNPJ 33.040.981/0001-50  | SAC 0800 726 6130 | Ouvidoria 0800 724 0219 | Seguro de Lar Especial: 15414.002430/2009-18 | I – “A aceitação do seguro estará 
sujeita à análise do risco”; II – “O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização”; e III – “O segurado poderá 
consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF”. Seguros e serviços 
oferecidos pelas empresas do American International Group Inc. Coberturas podem não estar disponíveis em todas as jurisdições e estão sujeitas aos termos da apólice. Para informações 
adicionais, por favor acesse nosso site www.aig. com.br.” 
 

Marcio Cardoso 

marcio.cardoso@aig.com 

Direct Phone: (+55) (11) 3809 6088 


