Sức mạnh của AIG
Kỷ niệm 100 Năm Thành lập
vào năm 2019

Thế mạnh & Kinh nghiệm
American International Group, Inc. (AIG) là một trong những tổ chức bảo hiểm lớn nhất thế giới với lịch
sử hình thành và phát triển từ năm 1919.
■
■
■
■

Gần 50.000 nhân viên phục vụ khách hàng tại hơn 80 quốc gia và khu vực pháp lý toàn cầu1
Một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất trên thế giới tính theo vốn chủ sở hữu của cổ đông2
Tổng tài sản lên tới 492 tỉ đô-la1
Tổng doanh thu năm 2018 đạt 47,4 tỉ đô-la

Bảo vệ Cao cấp
Các công ty thành viên của AIG được công nhận và xem là các công ty hàng đầu trên thị trường. Dòng các
giải pháp sản phẩm và dịch vụ đa dạng của chúng tôi giúp các cá nhân
và doanh nghiệp bảo vệ tài sản, quản lý rủi ro và lên kế hoạch nghỉ hưu.

		 Hỗ trợ các gia đình vượt qua những thời điểm khó khăn khi họ cần nhất
• Hơn 2,2 tỷ đô-la đã được chi trả cho hơn 78.000 yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhân
thọ trong năm 20181
• 23 triệu đô-la đã được chi trả cho 265 yêu cầu bồi thường cho Điều khoản riêng về Trả trước Quyền
lợi Bảo hiểm trong năm 20181
• Hơn 180.000 gia đình đã được bảo vệ với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới trong năm 20181
■		 Cung cấp cho người dân Mỹ các giải pháp bảo vệ, đầu tư và thu nhập cần thiết cho an sinh tài chính và
hưu trí
■		 Số 1 về Tổng Doanh thu Niên kim năm 20183
■		 Giúp hơn 3 triệu cá nhân lên kế hoạch và chuẩn bị nghỉ hưu1
■		 Khách hàng bao gồm hơn 87% các công ty thuộc Fortune Global 500 và 81% thuộc Forbes 20004
■		 Thành viên sáng lập trong Hội đồng Quản trị của Liên minh Bảo vệ Thu nhập Trọn đời, một nhóm các tổ chức
dịch vụ tài chính hàng đầu quốc gia đã kết hợp với nhau nhằm mục đích chung là giáo dục người Mỹ về tầm
quan trọng của việc bảo vệ thu nhập trọn đời khi nghỉ hưu

■

1
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Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. 2 Vào ngày 30 tháng 09 năm 2018, ngày gần nhất thông tin có sẵn cho một số công ty bảo hiểm nhất định.
Nguồn: LIMRA, 3/2019 và 5/2019 (đối với các công ty AIG dựa trên doanh thu niên kim Khả biến, Chỉ số và Cố định). 4 Vào ngày 1 tháng 11 năm 2018.

Các Giải pháp đã được Chứng minh
Với 100 năm kinh nghiệm, ngày nay các công ty thành viên của AIG cung cấp một loạt các giải pháp
bảo hiểm nhân thọ và hưu trí cho khách hàng.

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp bảo hiểm đầu tư và bảo vệ thu
nhập của chúng tôi có thể làm những gì cho bạn, hãy liên hệ với
chuyên gia tài chính của bạn ngay hôm nay.

ALLIANCE FOR LIFETIME INCOME là nhãn hiệu dịch vụ của Liên minh Bảo vệ Thu nhập Trọn đời và được sử dụng với sự cho phép của Liên
minh Bảo vệ Thu nhập Trọn đời.
Các sản phẩm và dịch vụ do các công ty con của American International Group, Inc. cung cấp. Không phải mọi sản phẩm và dịch vụ đều có
sẵn ở mọi khu vực pháp lý, và phạm vi bảo hiểm được quy định rõ bằng văn bản trong hợp đồng bảo hiểm thực tế. Thông tin được trình
bày ở đây là dành cho các mục đích cung cấp thông tin và thể hiện thông tin thống kê tổng hợp của các công ty thành viên. Các công ty
bảo hiểm được cấp phép đang bảo hiểm cho các sản phẩm phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ theo hợp đồng của chính mình.
American General Life Insurance Company (AGL), Houston, TX phát hành các hợp đồng bảo hiểm trừ tại New York, nơi do The United
States Life Insurance Company in the City of New York (US Life) phát hành. Công ty phát hành AGL và US Life chịu trách nhiệm đối với các
nghĩa vụ tài chính cho các sản phẩm bảo hiểm và là thành viên của American International Group, Inc. (AIG). Các bảo đảm được hậu thuẫn
bởi khả năng chi trả yêu cầu thanh toán của công ty phát hành bảo hiểm đó. Các sản phẩm bảo hiệm có thể không có sẵn ở tất cả các
quốc gia và tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo từng tiểu bang. Vui lòng tham khảo hợp đồng bảo hiểm của bạn.
AIG là tên tiếp thị trên toàn thế giới cho bảo hiểm tài sản-tai nạn, nhân thọ và hưu trí cùng các hoạt động bảo hiểm chung của American
International Group, Inc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.aig.com. Các sản phẩm và dịch vụ phi
bảo hiểm có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba độc lập. Một số bảo hiểm tài sản-tai nạn nhất định có thể được cung cấp bởi một công
ty bảo hiểm ngoài tuyến quy định. Các công ty bảo hiểm ngoài tuyến quy định thường không tham gia vào các quỹ bảo lãnh nhà nước và
do đó không được các quỹ này bảo vệ.
Tài liệu này được dịch từ tiếng Anh để thuận tiện cho bạn và chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Bạn có thể yêu cầu một bản tài
liệu này bằng tiếng Anh. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản dịch này và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được áp dụng. Mọi chính sách,
bao gồm các tài liệu tạo nên toàn bộ bản hợp đồng, sẽ chỉ có bằng tiếng Anh, và bao gồm các điều khoản điều chỉnh hợp đồng cho mục
đích áp dụng và diễn giải.
This document has been translated from English for your convenience and is for informational purposes only. You may request an English
version of this document. If there is any discrepancy between this document and the English version, the English version controls. All
policies, including documents that create the entire contract, are only available in English, and contain the controlling contract terms for
the purpose of application and interpretation.
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Không được FDIC hay NCUA/NCUSIF Bảo hiểm
Có thể Mất Giá trị • Không có Bảo lãnh Ngân hàng hoặc Liên minh Tín dụng
Không phải là Tiền gửi • Không Được Bảo hiểm bởi bất kỳ Cơ quan Chính quyền Liên bang nào
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