Conheça a AIG Multinational

AIG Multinational
Em qualquer lugar do mundo, a AIG oferece
proteção e garante os serviços necessários para a
realização dos seus negócios com segurança.
Através dos recursos e da estrutura da AIG
Multinational você desenha programas flexíveis e
sob medida, além de tomar decisões conscientes e
assegurar as melhores soluções à sua organização.

Soluções Multinacionais, Sob Medida
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Na AIG Multinational nós escutamos,
entendemos as suas particularidades e
respondemos às suas necessidades e
preferências. Temos uma filosofia única:
juntos, consideramos não apenas questões
regulatórias, mas também exposições,
coberturas, capital e tributos, sinistros e
necessidades de evidências de seguros.
Dessa maneira, você poderá decidir de
forma consciente se apólices locais, uma
apólice global ou um CMP – Controlled
Master Program (Programa Master
Controlado) é a melhor opção para você.

Sin

Não existe uma única maneira correta
de se proteger das exposições e riscos
ao redor do mundo. Muitos fatores são
relevantes e o cenário muda diariamente.
Nossa abordagem avalia os múltiplos
fatores que podem impactar o seu
programa multinacional, proporcionando
a flexibilidade necessária para desenhar
soluções que melhor atendam as
necessidades, estratégias e preferências da
sua organização.

Avaliação da
Exposição

Nossa abordagem é abrangente:
juntos, identificamos todas as
variáveis que podem impactar
sua decisão por se proteger
localmente ou globalmente.

Um Mundo de Conhecimento em suas Mãos
Com a AIG Multinational você tem muito mais do que um
programa de seguros: uma parceria global para gestão de seus
riscos. Nós lhe damos informações, insights e recursos necessários
para avaliar o que é melhor para a sua organização. Você estará
capacitado para tomar decisões e desenhar o programa que
você quer ter hoje e amanhã.

AIG Multinational Program Design Tool. O AIG Multinational
Program Design Tool é uma ferramenta de busca interativa que
permite que você avalie sistematicamente todas as questões
associadas às suas decisões de seguros multinacionais — desde
compliance à regulação de sinistros. De qualquer computador
ou aparelho móvel você pode acessar nosso banco de dados e
explorar informações que se aplicam ao cenário, estratégias de
negócios, exposições e percepções de riscos de sua organização.
Depois de uma sessão online interativa, você terá um relatório
com sugestões para estruturar proteção local e global para suas
operações. (www.aig.com/multinational/pdt)

Você não está apenas construindo
um programa multinacional,
você está construindo uma parceria
global, com compartilhamento de
conhecimento, colaboração
e transparência.

Mais Recursos à sua Disposição

Treinamento. Com o nosso treinamento online você terá o
conhecimento necessário em cada etapa, desde a avaliação do
risco multinacional até o desenho do programa e sua implementação.
Inúmeros cursos compartilham boas práticas para avaliar e gerenciar
exposições multinacionais. Certificações profissionais são atribuídas
a alguns cursos. (www.aig.com/mntraining)

Portal do cliente myAIG. Nossa ferramenta online de gerenciamento
de contas oferece tudo o que você precisa saber para gerenciar o
seu programa. Você pode checar o status do seu CMP — Controlled
Master Program (Programa Master Controlado) e detalhes específicos
de apólices, fazer o download de apólices e boletos, além de acessar
informações valiosas transmitidas através de nosso Alerta de Mercado.

Multinational Resource Center. O AIG Multinational Resource
Center é uma fonte única de importantes informações para
suportar a sua operação em mercados internacionais —
incluindo relatórios específicos, treinamentos online e Alertas
de Mercado que apontam acontecimentos em mercados ao
redor do mundo. (www.aig.com/multinationalresourcecenter)

A presença global da AIG
abrange mais de 200 países,
resultando na maior rede
própria de seguros disponível
na indústria de Grandes Riscos
(Property & Casualty).

Vantagens Universais
Quer você opte por apólices locais, uma única apólice global
ou um CMP — Controlled Master Program (Programa Master
Controlado ), nossa rede global, experiência e flexibilidade
proporcionam vantagens incomparáveis.
Controle e Consistência na Gestão de Risco Você pode contar
com uma subscrição eficiente e de qualidade, gerenciamento de
perdas (loss control) e atendimento a sinistros através de nossas
operações globais, que atendem clientes em mais de 200 países.1
A AIG possui a maior rede própria de seguros disponível na
indústria de Grandes Riscos (Property & Casualty). Além de ser a
maior, é também uma rede extremamente sólida. Estamos há mais
de 25 anos em 70% dos países em que temos operações. Nossas
empresas têm autorização para operar por mais de 50 anos em
aproximadamente 30% destes mercados.
1

Footnote: inclui operações próprias e parceiros.

Conhecimento e Experiência Local, ao Redor do Mundo.
Nossos colaboradores locais distribuídos mundialmente fornecem
conhecimento e expertise para enriquecer todos os aspectos do
seu programa multinacional de seguros. Trabalhamos próximos ao
cliente, examinando todas as questões relevantes ao programa, do
desenho à regulação de sinistros, onde quer que seja a operação.
Quaisquer que sejam as suas necessidades multinacionais, você
pode contar com a AIG: fazemos isso há mais de 90 anos.
Globalmente, estabelecemos uma
parceria com você e seu corretor para
desenhar um programa de seguros sob
medida, que melhor atenda seus objetivos.
Localmente, trabalhamos com você
para executar o seu programa e oferecer
os serviços necessários.

Produtos & Serviços
Você encontrará virtualmente a solução que procura, através de uma
gama variada de produtos, que abrange desde os mais tradicionais
seguros de Property & Casualty aos mais especializados e inovadores.
•	Global Property
•	Specialty (Especialidades:
(Property, Energia &
Ambiental, Aviação, Crédito,
Riscos de Engenharia)
Garantia, Transportes, entre
outras.)
•	Casualty
(Responsabilidade Civil) • Captives (Cativas)
•	Financial Lines
(Linhas Financeiras)
Você pode contar com a nossa flexibilidade para estruturar seu
programa de seguros. Quer você esteja buscando elevados limites
de Property, termos e condições específicos, ou customização de
seu programa mundial, nós podemos atender a sua demanda.
Com a constante evolução dos riscos e mudanças de cenários, a AIG tem
história e tradição em desenvolver produtos inovadores para atender as
novas necessidades do mercado. Nosso comprometimento e disciplina
na subscrição asseguram estabilidade de longo prazo ao seu programa.

Subscrição Local, Loss Control & Sinistros ao Redor do Mundo
Reafirmamos aos nossos Clientes o compromisso de prestar
serviços de qualidade em cada negociação — seja na
subscrição, controle de perdas & engenharia de riscos (loss
control) ou na regulação de sinistros.
Você terá suporte para desenhar, implementar e gerenciar o
seu programa mundial de seguros – desde uma rápida emissão
de apólice a uma movimentação de recursos globalmente.
Disponibilizamos uma equipe de mais de 500 Engenheiros de
riscos qualificados. Diante de um sinistro, nossos procedimentos
globais e melhores práticas garantem, de forma consistente,
serviços de alta qualidade — balanceando uma rápida resposta
local e uma coordenação centralizada — através de nossos
9.000 colaboradores exclusivamente dedicados ao atendimento
de sinistros ao redor do mundo.
Quando trabalhamos juntos, nos tornamos mais fortes. Trabalhando
em parceria com a AIG e seu corretor você pode ter a proteção
global customizada que desejar, além de recursos e serviços que
farão com que o seu programa mundial seja bem sucedido.

Somos flexíveis, experientes e parceiros. Com a AIG, você está preparado. Prontos para o amanhã.

Você pode contar com a nossa flexibilidade
para estruturar seu programa de seguros.
Quer você esteja buscando elevados limites
de Property, termos e condições específicos,
ou customização de seu programa mundial,
nós podemos atender a sua demanda.

www.AIG.com.br

e-mail: multinational@aig.com

Para mais informações sobre este produto, procure seu Corretor de Seguros. A marca AIG é referência mundial em seguros. Uma rede de 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. 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”. O conteúdo deste material é
exclusividade da AIG Seguros. Garantido por AIG Seguros Brasil S/A, CNPJ 33.040.981/0001-50. Todos os direitos reservados. Garantido por AIG Seguros Brasil S/A,CNPJ 33.040.981/0001-50SAC
(Central 24h): 0800 726 6130SAC - Atendimento a DeficientesAuditivos e de fala (Central 24h): 0800 724 0149. Ouvidoria (2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h): 0800 724 0219. Ouvidoria - Atendimento a
Deficientes Auditivos e de fala (2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h): 0800 200 1244. Todos os direitos reservados. Copyright 2016.
Processo SUSEP dos Produtos mencionados neste material: Aeronáutico 005-00973/01. RC do Explorador ou Transportador Aéreo RETA 15414.001494/2010-35. RESPONSABILIDADE CIVIL PADRONIZADO
15414.900357/2013-28. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PADRONIZADO 15414.900484/2013-27. RECALL (PRINCIPAL) 15414.001246/2012-56. RECALL (SECUNDÁRIO LUCROS CESSANTES)
15414.003531/2012-10. COMBINADO EMPRESARIAL (PRINCIPAL) 15414.001538/2009-93. COMBINADO EMPRESARIAL (SECUNDÁRIO RC) 15414.000717/2009-11. COMBINADO EMPRESARIAL
(SECUNDÁRIO LC) 15414.001748/2009-81. RISCOS DIVERSOS (PRINCIPAL) 15414.000140/2012-35. RISCOS DIVERSOS (SECUNDÁRIO ROUBO) 15414.001485/2012-14. RISCOS DIVERSOS (SECUNDÁRIO RC)
15414.002441/2012-01. RISCO DE ENGENHARIA 15414.003951/2011-15. RISCO DE PETRÓLEO 15414.901685/2013-41. SOLUÇÕES AMBIENTAIS PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 15414.901410/2013-16.
RC POR SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITEIROS (COPS) 15414.002208/2010-59. RESPONSABILIDADE POR DANOS DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 15414.002372/2010-66. RISCOS AMBIENTAIS TRANSPORTE
15414.004009/2011-66. D&O Empresas de Capital Fechado 15414.002367/2010-53. D&O Empresas Listadas na Bovespa 15414.002373/2010-19. D&O Empresas Listadas nos EUA 15414.000060/200984. Fraude Corporativa (CRIME) 15414.002482/2009-94. Investment Manager Protector (IMP) 15414.004543/2011-72. SEGURO DE GESTÃO DE CRISES (K&R) 15414.005616/2012-24. Multirrisco para
Instituições Financeiras (BBB) 15414.000142/2012-24. Oferta Pública para Valores Mobiliários (POSI) 15414.005022/2011-32. Práticas Trabalhistas Indevidas (EPL) 15414.000790/2011-08. Private Equity Protector
(PEP) 15414.001561/2011-01. Proteção de Dados e Responsabilidade Cibernética 15414.003274/2012-16. Proteção de Dados e Responsabilidade Cibernética (LC) 15414.004086/2012-05. RC PROFISSIONAL
ADVOGADOS 15414.001053/2009-08. RC Profissional Miscelaneous RCP Solutions (PI) 15414.001055/2009-99. RC Profissional para Instituições Financeiras (FIPI) 15414.002785/2010-41. M&A Buyer
15414.900394/2013-36. RCP Solutions Arquitetos e Engenheiros 15414.001672/2009-94. RCP para Instituições Financeiras Seguradora (FIPI) 15414.900296/2014-80. CASCOS MARÍTIMOS 15414.902259/201325. RC PORTUÁRIO 15414.002786/2010-95. RC DO TRANSPORTADOR AQUAVIÁRIO DE CARGA (RCA-C) 15414.000058/2009-13. RC AFRETADOR 15414.900226/2013-41.RC DO TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO(RCF-DC) 15414.000359/2010-72. RC DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA (RCTR-C) 15414.004253/2009-12. SEGURO DE TRANSPORTES (NACIONAL e INTERNACIONAL)
15414.004266/2009-83. TERRORISMO 15414.900360/2013-41. TERRORISMO SECUNDÁRIO LC 15414.900508/2013-48. RN RO 15414.000119/2009-34. RN RO Secundário RC 15414.000059/2009-50.
RN RO Secundário LC 15414.000118/2009-90. RN RO Secundário RE 15414.000117/2009-45. SEGURO GARANTIA – SEGURADO SETOR PÚBLICO 15414.902204/2013-15. SEGURO GARANTIA – SEGURADO
SETOR PRIVADO 15414.902206/2013-12. SEGURO DE CRÉDITO DOMÉSTICO RISCO COMERCIAL 15414.000346/2010-01. SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 15414.005103/2011-32. SP1064C 06/14

