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Há 65 anos protegendo pessoas 
e empresas no Brasil.

Somos a AIG. Líder mundial em soluções de seguros. 
Temos a maior diversidade de produtos, capazes de atender às 
necessidades de nossos parceiros e clientes em qualquer parte do mundo.



Com um dos mais completos portfólios de produtos e serviços do mercado, 
somos líderes em diversas linhas de negócios e oferecemos uma ampla gama 
de soluções em seguros para pessoas e empresas no Brasil.

Referência mundial em seguros, somos uma empresa global que 
acredita em ações locais. Juntos, somos aproximadamente 63.000 
pessoas trabalhando para ajudar mais de 88 milhões de clientes 
em mais de 130 países pelo mundo.

Isso quer dizer que, aonde você estiver, nós estaremos lá.

Há mais de seis décadas no país, e em plena expansão, contamos com 
mais de 400 colaboradores, trabalhando para vencer os desafios de 
hoje e criar novas oportunidades para o amanhã.

Estamos comprometidos a demonstrar o que a nova AIG pode fazer.

AIG no mundo

AIG no Brasil

Pessoas
Auto 
Proteção total para seu veículo em todo o país. Seja um acidente, roubo ou 
danos a terceiros, com assistência 24 horas por dia e outros benefícios.

Viagem 
Você e sua família protegida durante o período da viagem, com central de 
atendimento no seu idioma, 24 horas por dia.

Residencial 
Proteção para sua residência em caso de danos à estrutura e bens do imóvel 
(próprio ou alugado).

Bens Pessoais 
Produtos que garantem a proteção para os seus bens pessoais: Garantia 
Estendida, Roubo ou Furto Qualificado, Danos Físicos, Defeitos Funcionais e 
Bolsa Protegida.

PET
Proteção para os gastos inesperados causados pelo seu animal de 
estimação (gato ou cão).

Acidentes Pessoais 
O seguro que protege em caso de ocorrência de acidente e oferece garantias e 
serviços inovadores. Proteção e tranquilidade diante das eventualidades do dia a dia.
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Criados a partir das necessidades de nossos clientes, nossos serviços e 
programas de gestão de riscos se ajustam às necessidades de proteção 
dos ativos de sua empresa, tornando sua operação mais segura e eficiente. 
Contribuem ainda para torná-la mais atrativa à captação de novos 
investimentos e auxiliam no desenvolvimento de estudos para viabilização 
de novas oportunidades de negócios. 

Descubra como nosso time de especialistas em gestão de riscos pode 
ajudar a assegurar a rentabilidade e o futuro da sua empresa. 

AIG Resseguros

AIG Consultoria e Serviços

Além de nossa ampla oferta de 
soluções em seguros, somos 

também reconhecidos por nossa 
rica experiência em atendimento 
de sinistros, solidez financeira e 

ampla expertise em gerenciamento 
de riscos. Para atender às diversas 

necessidades de nossos clientes, 
atuamos também com as 

seguintes empresas:

Para fornecer maior capacidade para o mercado segurador brasileiro, 
desenvolvemos soluções inovadoras com qualidade e compromisso que 
agem em sinergia com nossos parceiros, agregando segurança, volume 
e valor a nossos clientes.

É essa excelência que conquista clientes no mundo todo.


