Made in Vietnam

Protect

MIV PROTECT – GII PHÁP TOÀN DIN CHO DOANH NGHIP XUT KHU
Vit Nam ã và ang hi nh p vào ti n trình toàn cu hóa kinh t khi chính thc gia nh p T chc Th ng mi Th gii t tháng
1 nm 2007 cùng vi nhng àm phán Hip nh Th ng mi T do (FTA) và Hip nh Đi tác xuyên Thái Bình D ng (TPP) s
to ra nhiu c hi cho các Doanh nghip Vit Nam ti p c n và m rng kinh doanh ra th trng th ng mi quc t .
Nhm h tr cho Doanh nghip tng cng kh nng cnh tranh và xây d ng hình nh th ng hiu Vit ngày càng tt h n, AIG
trân tr ng gii thiu gii pháp bo him xut khu toàn din “Made in Vietnam Protect” (MIV Protect), là gói sn phm c thi t
l p c bit  h tr Doanh nghip Vit Nam qun lý ri ro hot ng toàn din theo quy trình khép kín và xuyên sut hành trình
xut khu hàng hóa và dch v  n Hoa K và Châu Âu.

MIV PROTECT - QUN LÝ TOÀN DIN RI RO XUT KHU
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MIV PROTECT - ĐC ĐIM NI BT CA GÓI GII PHÁP
• Bo him Trách nhim Ban iu hành - AIG Dragonshield là mt sn phm sáng to riêng cho th trng châu Á và là sn phm
có phm vi bo him rng nht so vi loi hình bo him này ti châu Á.
• AIG eMarine là gii pháp Internet duy nht và u tiên ti Vit Nam c ng dng giúp khách hàng kim soát mt cách hoàn toàn
nhu cu bo him Hàng hoá ca mình. Khách hàng có th mua bo him và có c giy chng nh n bo him và khai báo bo
him hàng hoá tr c tuy n qua mng bo m t ti bt c n i âu và bt c thi im nào.
• Bo him Trách nhim Sn phm AIG cung cp phm vi bo him rng vi Quy t c bo him Trách nhim chung th ng mi (CGL)
có phm vi pháp lý toàn cu bao gm M và Canada.
• Bo him Tín dng xut khu AIG có cu trúc ch ng trình linh hot cho phép khách hàng t xác nh hn mc tín dng cho ngi
mua hàng. Ngoài ra, khách hàng có th yêu cu hn mc tín dng và truy c p d liu kinh t v mô trên h thng Global Limits ca
AIG.

AIG - THNG HIU DÀNH CHO DOANH NGHIP XUT KHU
THNG HIU QUC T BN VNG
95+

$68,7 t Đôla

Nm hot ng.

64,000+

Fortune 500
98% c bo him bi AIG.

Nhân viên AIG.

Doanh thu AIG trong nm 2013.

Trên $100 tri u Đôla

130+

Giá tr bi thng AIG tr mi ngày làm vic trong nm 2013

Nc và lãnh th AIG có i tác hot ng.

M NG LI GII QUYT BI THNG TOÀN CU
AIG Hoa K
• 35 vn phòng
• 5445 chuyên viên x lý
bi thng
• 16.3 t Đô la M giá
tr bi thng ã tr

AIG Châu Âu
• 33 vn phòng
• 920 chuyên viên x lý bi thng
• 4.8 t Đô la M giá tr
bi thng ã tr

AIG Nht Bn
• 169 vn phòng
• 2546 chuyên viên x lý bi thng
• 3.7 t Đô la M giá tr bi thng ã tr

AIG ti Châu M Latin
• 52 vn phòng i din
• 473 chuyên viên gii quy t bi thng
• 0.8 t Đô la M giá tr bi thng ã tr
AIG ti Trung Đông
• 71 vn phòng i din
• 476 chuyên viên gii quy t bi thng
• 0.5 t Đô la M giá tr bi thng ã tr

AIG Châu Á
• 51 vn phòng
• 701 chuyên viên x lý bi thng
• 1.5 t Đô la M giá tr bi thng ã tr

AM HIU HO T Đ NG Đ A PHNG
• AIG Vit Nam vi h n 170 nhân viên và chuyên viên ph trách chuyên môn cho tng dòng sn phm.
• Đi ng gii quy t bi thng ti Vit Nam phi hp vi mng li gii quy t bi thng toàn cu ca chúng tôi s h tr
doanh nghip cng nh i tác ca bn mt cách tr c ti p và nhanh chóng.
• AIG Vit Nam là mt trong by nhà bo him c ch n  trin khai d án phát trin Bo him Tín dng xut khu ca B
Công Th ng.
• Đc tp chí Global Finance bình ch n là công ty có sn phm Bo him Trách nhim Ban iu hành tt nht nm 2013

LI ÍCH U ĐÃI KHI THAM GIA MIV PROTECT
(Ngày h t hn: Tháng 11 nm 2015)

sn phm

Vui lòng liên h vi chúng tôi mivprotect@aig.com  bit thêm chi tit.
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S LC V AIG
AIG là t p oàn bo him ln nht th gii , phc v h n 88 triu khách hàng ti h n 130 quc gia và vùng lãnh
th trên th gii. S hin din ca AIG ti Vit Nam ánh du s tr li ca công ty k t nm 1920 vi vic thành
l p công ty vào nm 2005, khi AIG c cp giy phép hot ng và thành l p tr s ti Hà Ni và Thành ph H
Chí Minh vào u nm 2006.
AIG Vit Nam là công ty bo him phi nhân th 100% vn u t ca M u tiên ti Vit Nam. AIG Vit Nam ngày
càng c khách hàng ngi Vit bi t  n nhiu vì nhng dch v khách hàng chuyên nghip và áng tin c y ca
công ty. Ti Vit Nam, chúng tôi có i ng h n 190 cán b nhân viên bo him chuyên môn cao cùng i ng i
lý chuyên nghip và nng ng.
AIG Vit Nam cung cp rt nhiu các gii pháp bo him i mi và dn u th trng cho cá nhân và doanh
nghip t du lch, nhà , ô tô và tài sn  n bo him tai nn phc tp và các ri ro khác nhau trong kinh doanh.

CÔNG TY TNHH BO HIM AIG VIT NAM
Trung Tâm Dch V Khách Hàng
Đng dây nóng toàn quc: (84) 1800 6789
E-mail: vninfo@aig.com
Website: www.aig.com.vn
Vn Phòng Tp. HCM
Tng 9th, Saigon Centre,
65 Lê Li, Qu n 1, Tp. HCM
ĐT: (84 8) 3914 0065 - Fax: (84 8) 3914 0067
Vn Phòng Hà Ni
Phòng 5-04,Tng 5th, Hanoi Towers
49 Hai Bà Trng, Qu n Hoàn Ki m, Hà Ni
ĐT: (84 4) 3936 1455 - Fax: (84 4) 3936 1456
Vn Phòng Đi lý
Tng 2nd, Rosana Tower
60 Nguyn Đình Chiu, Qu n 1, Tp. HCM
ĐT: (84 8) 3824 6757
Fax: (84 8) 3824 6758/ 6299 2180
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