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Veja o passo a passo para localizar as cotações pelo Portal 
do Corretor 
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Utilize o seu Login e Senha 

1 - Acesse o Portal do Corretor 
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No Box de Produtos – Para Empresas, clique no link “ver todos” 

2 -   Acesse a página de Todos os Produtos – Para Empresas 
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Nesta página será mostrado o “resumo” das cotações em andamento: 

Veja o significado de cada tipo de cotação. 

 

Você poderá ver mais detalhes de suas cotações e apólices clicando em Buscar todas as 

transações ou no link detalhes > dentro de cada caixa de cotações. 

3 - Quadro de “resumo” de Cotações 
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4 - Tipos de Transações: 

 Transações em aberto: São cotações realizadas no sistema e não emitidas; 

 Transações suspensas: São cotações que estão a mais que 30 dias no 

sistema sem alterações; 

 Em análise: São cotações que foram encaminhadas para o Subscritor ( ou 

por solicitação do corretor ou por alguma crítica do sistema), e ainda não 

foram analisadas/liberadas. 

 Análise aprovada: São cotações que, após o envio ao Subscritor e 

analisada, foram aprovadas. 

 Análise declinada: São cotações que, após o envio ao Subscritor e 

analisada, foram declinadas/recusadas. 
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5 - Página de busca de Transações 



8 

• Nome do Segurado - Nome do segurado cadastrado na Apólice ou Cotação 

• Número da Cotação - Número da Apólice ou Cotação 

• Datas de Vigência/Efetivação e Processamento - Faixas de data de Vigência, 

Efetivação e Processamento que ocorreu a cotação ou apólice. 

• Tipo de Transação -  Tipo de Cotação ou Apólice que foi gerada (Cotação, Nova 

Apólice, Renovação, Endosso, Cancelamento, Convite de Renovação, Reativação) 

• Status de Transação - Status da Cotação ou Apólice (Suspenso, Emitido, Enviado para 

análise, Convertido, Negado, Vencido, Apresentar mais informações, Sujeito à análise, Aprovado, 

Negado pós análise, Apresentar mais informações) 

• Produto - Produto que a Cotação ou Apólice foi gerada  (Empresarial (PME), 

Patrimonial, RC Profissional e Gestão D&O, Responsabilidade Civil Geral, Transportes, 

Ambiental Transportes) 

 

Resultados por página: Quantas transações aparecem por página.  

 
*Os mais usados são Tipos de Transação e Status de Transação 

 

6 - Critérios de Busca de Transações 
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Após selecionar os critérios e clicar em Busca, irá aparecer os resultados abaixo. 

7 – Resultado de Busca 

Você pode reordenar as transações clicando em cada dos títulos na primeira 

linha (fundo azul), transações irá ser reordenada pelos critérios disponíveis.  

 

Para visualizar os dados de sua transação, clique no código do Número da 

Apólice/Cotação : 

 



8 - Detalhe da Transação 

Será mostrado: 
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AIG Seguros Brasil S/A, CNPJ 33.040.981/0001-50 | SAC (Central 24h): 0800 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 | Seguro Empresarial – Processo SUSEP Principal 15414.001538/2009-93  Lucros Cessantes: 15414.901235/2014-30|RC:15414.901299/2014-31|RC 

Profissional 15414.001053/2009-08 | Gestão Protegida: 15414.900699/2014-29 | Produtos Contaminados - Processo SUSEP - RC: 15414.001246/2012-56| Produto 

Secundário de LC: 15414.003531/2012-10 | RC Eventos - 15414.900484/2013-27 |  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.” 


