
Por que trabalhar com a AIG?

A AIG é referência mundial em seguros, estamos há mais de 97 anos do mundo e há mais de 65 no Brasil.
Temos um portfolio amplo de produtos e lideramos diversas linhas.
Em 2016 nossa receita global ultrapassou USD 52 Bilhões, no Brasil, emitimos mais R$546 Milhões em prêmios.
Nossa sede está em São Paulo e temos escritórios no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo – Interior, com escritório em Campinas.
Somos patrocinadores oficiais da New Zealand Rugby, que inclui o maior vencedor dos times de rugby do mundo, os All Blacks.
Queremos usar nossa experiência e força para Queremos usar nossa experiência e força para crescer junto com você. Junte-se a nós!

Para mais informações procure seu Corretor de Seguros. Processo SUSEP Principal: 15414.001538/2009-93 Lucros Cessantes: 
15414.901235/2014-30 RC: 15414.901299/2014-31 - I – “A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco”II – “O registro deste plano 
na SUSEP não implica, por parteda Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização”III – “O segurado poderá consultar a situação 
cadastral de seu corretorde seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF”. O 
conteúdo deste materialé exclusividade da AIG Seguros. Garantido por AIG Seguros Brasil S/A,CNPJ 33.040.981/0001-50 | SAC (Central 24h): 
0800 726 6130  - S0800 726 6130  - SAC - Atendimento a Deficientes Auditivos 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

Coberturas para Hotéis e Pousadas

O Seguro Empresarial para Hotéis da AIG conta com coberturas específicas para Hotéis, Pousadas e Motéis. Com 
ele, você terá mais tranquilidade e segurança para focar no que mais importa!

 Seguro Empresarial 
para Hotéis e 
Pousadas


