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Portal do Corretor 

• O Portal do Corretor mudou para também atender aos produtos destinados a empresas. 

Agora você pode: 

• Encontrar descrições de produtos para empresas e 

para pessoas. 

• Acessar as plataformas de cotação de Auto e 

Empresas. 

• Acompanhar o status das suas transações para 

empresas através do SME Dashboard. 

• Verificar as principais notícias e campanhas da AIG. 

• Emitir relatórios para o produto Auto e relatório de 

comissões para todos os produtos. 

• Encontrar os principais canais de atendimento 

destinados ao corretor. 
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• Com a adoção da nova interface para adequar os produtos empresariais, os relatórios de automóveis, existentes na 
antiga página inicial do Portal do Corretor, foram movidos para a página específica do produto Auto: 

Portal do Corretor – Nova interface 

Antigo Portal do Corretor: Novo Portal do Corretor: 
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Portal do Corretor – Nova interface 
• As cotações Auto ainda podem ser acessadas da página inicial do Portal do Corretor através do link rápido. 

Antigo Portal do Corretor: Novo Portal do Corretor: 
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• O acesso à página de gerenciamento de usuários também mudou e agora pode ser acessada rapidamente através 
do menu principal, à partir de qualquer página do portal do corretor. 

Portal do Corretor – Nova interface 

Antigo Portal do Corretor: Novo Portal do Corretor: 
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Área de Produtos 
• A área de produtos foi desenvolvida para que você encontre a descrição das melhores soluções de seguro para os 

seus clientes e acompanhe o andamento de suas transações cotadas e emitidas de forma online. 
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Para Empresas 
• Na página de empresas do Portal do Corretor você pode encontrar as descrições de cada um de nossos produtos e 

acompanhar as suas cotações / emissões criadas de forma online. 

• Cada página de produto conta com campanhas de marketing e materiais de suporte à venda. 
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Para Pessoas 
• Na página de pessoas do Portal do Corretor você pode encontrar as descrições de cada um de nossos produtos 

destinados a pessoas físicas. 

• Cada página de produto conta com campanhas de marketing e materiais de suporte à venda. 
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Sinistros 
• A página de Sinistros contém as 

informações necessárias para a abertura de 
um sinistro. 

• Você pode consultar o procedimento de 
abertura de sinistro pelo filtro de produtos. 
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Relatório de Comissões 
Agora é possível consultar o extrato de comissão também dos produtos empresariais. 

Você pode consultar o extrato de comissão pelos seguintes filtros: 
• Data de pagamento da comissão. 
• Número da apólice. 
• Status da comissão. 
• Data de emissão. 
• Produto. 
• Data de pagamento da comissão. 
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Relatório de Comissões 
• Também é possível exportar o extrato de comissão consultado para o seu computador. 
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Empresarial / PME 

Você poderá cotar de forma online o produto 
Combinado Empresarial Completo da linha de 
negócio Empresarial (PME) e em breve novos 
produtos serão disponibilizados 
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Criando uma cotação online – Login  
• Logue-se no Portal do Corretor (www.aig.com.br/portaldocorretor): 
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Portal do Corretor 
• Acesso o link rápido “Demais Produtos” na página inicial do Portal do Corretor: 
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Página Inicial 
• A tela de cotação será aberta em uma nova aba do navegador com as seguintes informações: 

1 
2 3 

4 

5 6 
7 

8 
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Página Inicial 
• A tela de cotação será aberta em uma nova aba do navegador com as seguintes informações: 

1 
2 3 

4 

5 6 
7 

8 

Corretor: Será preenchido 
automaticamente com o corretor 
logado no Portal do Corretor 
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Página Inicial 
• A tela de cotação será aberta em uma nova aba do navegador com as seguintes informações: 

1 
2 3 

4 

5 6 
7 

8 
Linha de Negócio: Selecionar a linha 
de negócio do produto que será 
cotado (Combinado Empresarial, 
Linhas Financeiras, Patrimonial, etc.) 
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Página Inicial 
• A tela de cotação será aberta em uma nova aba do navegador com as seguintes informações: 

1 
2 3 

4 

5 6 
7 

8 

Produto: Será disponibilizada uma 
lista de produtos customizados para o 
usuário logado no Portal do Corretor 
com base na Linha de Negócio 
selecionada 



20 

Página Inicial 
• A tela de cotação será aberta em uma nova aba do navegador com as seguintes informações: 

1 
2 3 

4 

5 6 
7 

8 
Moeda: Moeda da cotação, por 
padrão a tela carregará com o Real 
(R$) selecionado 
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Página Inicial 
• A tela de cotação será aberta em uma nova aba do navegador com as seguintes informações: 

1 
2 3 

4 

5 6 
7 

8 

Início de Vigência da Apólice: Por 
padrão será preenchido com a data 
atual, porém o campo é aberto para 
edição 
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Página Inicial 
• A tela de cotação será aberta em uma nova aba do navegador com as seguintes informações: 

1 
2 3 

4 

5 6 
7 

8 

Final de Vigência da Apólice: Por 
padrão será preenchido com um ano 
após a data de início de vigência da 
apólice. O campo é aberto para edição 
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Página Inicial 
• A tela de cotação será aberta em uma nova aba do navegador com as seguintes informações: 

1 
2 3 

4 

5 6 
7 

8 

Nome do Segurado: Campo editável 
para preenchimento do nome do 
segurado 
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• A tela de cotação será aberta em uma nova aba do navegador com as seguintes informações: 

1 
2 3 

4 

5 6 
7 

8 

Editar detalhes de risco: Menu do 
Sistema. Este link navegará para o 
formulário de risco 

Página Inicial 
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Seleção de Atividade 
• Após completar os dados iniciais da cotação, a primeira informação solicitada será a ocupação do segurado. A 

ocupação pode ser pesquisada por duas diferentes formas: Preenchimento automático ou pelos agrupamentos 
(indústria, grupo e descrição) 

• O portal apresentará a seguinte tela: 

 

 

 

 

 

 



26 

• A consulta por agrupamento filtrará os grupos específicos, conforme exemplo: 

Seleção de Atividade 
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• A funcionalidade de preenchimento automático trará sugestões de ocupações a cada nova letra digitada, conforme 
exemplo: 

Seleção de Atividade 
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• Após a seleção da ocupação, serão exibidos os critérios de aceitação da atividade por cobertura disponível podendo 
ser aceitável, declinado ou sujeito à análise. 

• A aceitação pode variar conforme o produto cotado. 

Seleção de Atividade 
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Cotação Rápida 
• Após a seleção da ocupação, o portal permitirá a criação de uma cotação rápida, para que seja gerado um prêmio 

estimado sem a necessidade do prenchimento de todo o questionário de risco, assumindo as premissas 
apresentadas em tela. 

• Importante: A funcionalidade de cotação rápida só estará disponível para as cotações das linhas de produto 
Empresarial(PME) e Linhas Financeiras. 

 

* Exemplo da linha de produto Empresarial (PME)  
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Cotação Rápida 
• A tela de cotação rápida solicitará o CEP do segurado, protecionais e coberturas selecionadas. Após o 

preenchimento e a seleção do botão ‘Calcular’, a tela exibirá um valor estimado do prêmio. 

• Importante: O prêmio total calculado já possui o valor da comissão máxima incluso e posteriormente poderá ser 
ajustado na cotação completa. 

* Exemplo da linha de produto Empresarial (PME)  
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Criando uma cotação  
• Após a seleção da ocupação principal do segurado, as informações que devem ser preenchidas para a criação de 

uma cotação, são as informações do segurado, co-segurado (caso exista) e beneficiário (caso exista). 

 

* Exemplo da linha de produto Empresarial (PME)  
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Locais de Risco 
• Para produtos com locais de risco, é permitida a inclusão de até 15 locais de risco. 

• Existe a funcionalidade de cópia de local de risco. Ao clicar no link “Copiar Local” será gerado um segundo local 
exatamente igual ao primeiro. 

* Exemplo da linha de produto Empresarial (PME)  



33 

Adicionar local de risco 
• A navegação entre os locais de risco é feita através do menu lateral e indicado pelos números do local.  

• Ao passar o mouse, uma tela com as informações resumidas do local de risco são exibidas. 

* Exemplo da linha de produto Empresarial (PME)  
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• O tipo da construção do local de risco deve ser completado para cada local adiconado. 

• Caso uma cotação rápida tenha sido efetuada, as repostas padrão serão as marcadas abaixo:  

 

Tipo da Construção 
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• O próximo passo é o detalhamento dos sistemas protecionais disponíveis no local de risco e deve ser completado 
para cada local adicionado. 

• Caso uma cotação rápida já tenha sido efetuada, as respostas padrão serão as marcadas abaixo:  

Sistemas Protecionais 
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• As perguntas de detalhamento da atividade podem variar de acordo com a ocupação selecionada para o local. 

• Grupo de atividades 1: 

 

 

 

 

• Grupo de atividades 2: 

Detalhamento da Atividade 
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• Na página de detalhes do local de risco também é possível visualizar as cláusulas adicionais e o texto que será 
impresso na documentação final do seguro, através do botão “Cláusulas adicionais”. A seguinte janela será aberta: 

Cláusulas adicionais 
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Adicionando coberturas 
• As coberturas foram agrupadas por seção para facilitar o preenchimento do questionário.  

• No menu lateral você pode encontrar cada uma das seções, agrupadas conforme abaixo: 

* Exemplo da linha de produto Empresarial (PME)  



39 

Adicionando coberturas 
• Ao preencher o valor da cobertura, um campo aparecerá para a seleção da franquia: 

 

 

 

 

 

 

• No botão “Cláusulas adicionais” é  

possível visualizar as cláusulas que serão  

impressas na documentação do seguro. 
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• As principais coberturas serão listadas em uma só página. 80% das coberturas contratadas do produto empresarial 
foram agrupadas nesta página para facilitar o preenchimento do questionário. 

Coberturas principais 
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• Ao navegar para a seção de responsabilidade civil as seguintes coberturas serão disponibilizadas para contratação: 

Responsabilidade Civil 
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• Ao navegar para a seção de equipamentos as seguintes coberturas serão disponibilizadas para contratação: 

Equipamentos 
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• Ao navegar para a seção de lucros e despesas as seguintes coberturas serão disponibilizadas para contratação: 

Lucros e Despesas 
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• Ao navegar para a seção de roubo a seguinte cobertura será disponibilizada para contratação: 

Roubo 
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• Ao navegar para a seção de demais coberturas as seguintes coberturas serão disponibilizadas para contratação: 

Demais Coberturas 
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Historico de sinistros 
• Após o preenchimento das coberturas, o último passo antes do cálculo do prêmio é o preenchimmento das 

informações de histórico de sinistros: 

* Exemplo da linha de produto Empresarial (PME)  
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Análise do Subscritor 
• Caso alguma informação necessite de análise do subscritor, a seguinte mensagem aparecerá na página do prêmio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O link “Ver motivos” trará a descrição dos itens que serão analisados pelo subscritor. 

 

*Exemplo da linha de produto Empresarial (PME)  
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SME Dashboard 

• Acompanhe o status das suas cotações através do Dashboard de produtos no Portal do Corretor: 

 

 

 

 

 

 

• Assim que o subscritor analisar a sua cotação, o Dashboard de produtos será atualizado e ao clicar em “Detalhes” 
você será direcionado a página de consulta com a sua transação filtrada: 
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Detalhes do Premio 
• Caso a cotação não necessite de análise do subscritor ou a análise já tenha sido efetuada, a tela abaixo será 

exibida ao usuário com as informações de prêmio, com opções para o ajuste do prêmio. 

• Importante: Por padrão o sistema exibirá o premio com o valor máximo de comissão e o corretor poderá reduzir o 
valor da comissão e aplicar um desconto no prêmio (caso seja elegível). 

Exemplo da linha de produto Empresarial (PME)  
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Forma de pagamento 
• O sistema permite ao usuário escolhera forma de pagamento do prêmio entre as opções boleto ou débito 

automático, além disso existirá opções de parcelamento a disposição. 
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Ajustes no Prêmio 
• Por padrão o sistema exibirá o premio com o valor máximo de comissão e o corretor pooderá ajustar para baixo 

este valor clicando no botão “Mostrar ajustes do prêmio”. 

•  É possível também aplicar um desconto no prêmio final. 

Exemplo da linha de produto Empresarial (PME)  
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Termos e Condições 
• Após a revisão do premio, antes da impressão dos documentos, será exibida a página com os termos e condições e 

a declaração de que o corretor está autorizado a responder em nome do cliente: 
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Seleção de documentos 
• Você poderá imprimir a documentação e/ou solicitar o envio dos documentos por email. A tela abaixo será exibida 

logo após os termos e condições.  

• Basta selecionar a opção mais conveniente e selecionar a opção para emissão da apólice no menu lateral. 
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Impressão da apólice 
• Para realizar o download do documento da apólice gerado, clique no link indicado:  
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Renovar uma apólice 
• As suas apólices existentes na AIG podem ser renovadas de forma online, caso se apliquem aos critérios. 

• Para verificar, consulte pelo tipo da transação = “Convite de Renovação” e serão listadas as suas apólices que poderão 
ser renovadas de forma online. 

• O processo de cotação, análise e emissão é o mesmo do descrito acima para emissão de nova apólice. 
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Criando um Endosso / Cancelamento 
• Você poderá criar endossos em apólices que foram emitidas de forma online. Para isto, utilize a tela de pesquisa de 

transações, que pode ser acessada à partir da página “Para Empresas” do Portal do Corretor, busque e abra a 
apólice que será endossada. 
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Criando um Endosso / Cancelamento 
• Ao visualizar a apólice, o menu lateral apresentará as opções de: visualização dos detalhes de risco, criação de 

endosso, criação de endosso de cancelamento e impressão da documentação da apólice. 

• Para a criação de um endosso, selecione uma das opções entre Endossar Apólice (Exemplos: aumento/redução de 
prêmio, inclusão/exclusão de cobertura, inclusão/exclusão de risco, alteração de vigência, alteração de atividade, 
alteração de endereço, etc.) ou Cancelar Apólice: 
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Criando um Endosso / Cancelamento 
• Após a seleção do endosso,  o usuário poderá realizar alterações na data de final de vigência da apólice e 

selecionar a data de efetivação do endosso. 
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Criando um Endosso / Cancelamento 
• Ao iniciar o preenchimento das informações de risco, será apresentado tela de motivos, onde deverá ser 

selecionado a opção aplicável: 
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Criando um Endosso / Cancelamento 
• Após o preenchimento das informações de risco, e caso não necessite de subscrição, será apresentada a tela com 

o prêmio. 

• Em casos de devolução de prêmio, a tela apresentará valores negativos.  

Importante: Os valores apresentados em tela não representam o valor que será reembolsado e serão deduzidos das 
parcelas existentes. 
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Devolução de prêmio acima de R$ 10.000 
• Em casos onde há a devolução de prêmio acima de R$10.000,00, serão solicitadas informações adicionais do titular 

da conta, conforme a Circular SUSEP – 445 de 02 de junho de 2012. 
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Centrais de relacionamento 
• Atendimento Corretor Parceiro  - de Segunda a Sexta, das 9h às 18h 

0800 200 9700 
corretorparceiro@aig.com 

• Assistencia 24h Empresarial 
3003 0107 – Capitais e regiões metropolitanas 
0800 710 0107 – Demais localidades 

• Assistencia 24h Auto 
3003 0089 – Capitais e regiões metropolitanas 
0800 710 0089 – Demais localidades 
 +55 11 4133 6022 – Mercosul  

• Ouvidoria 
0800 724 0219 

• SAC 
0800 726 6130 
Br.sac@aig.com 

 

Abertura de sinistros, só pelo telefone 

mailto:corretorparceiro@aig.com
mailto:Br.sac@aig.com
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