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Coberturas para Lojas de Roupas

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!

O Seguro Empresarial prensando para proteger o seu Lojas de Roupas. Com ele, você terá mais tranquilidade e 
segurança para focar no que mais importa!

 Seguro Empresarial 
para Lojas de Roupas


