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AMCICO AIG Life
AMCICO AIG Life (PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.) zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je
dceřinou společností American International Group, Inc. (AIG), která patří ve světě ﬁnancí a pojišťovnictví k naprosté špičce
a poskytuje společnosti cenné zázemí. AMCICO AIG Life každoročně vykazuje vynikající výsledky v oblastech jako výnosy
z investic, ﬁnanční síla a solventnost nebo produktivita. AMCICO AIG Life nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního,
úrazového a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky
klientů všech věkových kategorií.
Zakladateli AMCICO AIG Life jsou dvě ﬁnančně silné a stabilní společnosti: ALICO AIG Life (American Life Insurance
Company) a AIG (American International Group, Inc.).
ALICO AIG Life
Americká životní pojišťovna ALICO založená ve státě Delaware v USA v roce 1921 je jednou z největších mezinárodních
životních pojišťoven na světě, která k 31. prosinci 2006 měla uzavřené životní pojištění za více než 294 miliard USD. Pobočky
a dceřiné společnosti ﬁrmy ALICO nabízejí široký sortiment produktů zdravotního a životního pojištění. Mezi tyto produkty
se řadí tradiční životní pojištění, variabilní univerzální životní pojištění, úvěrové životní pojištění, připojištění léčebných
výloh a soukromé úrazové připojištění, zdravotní pojištění a pojištění pro případ hospitalizace, skupinové životní pojištění,
pojištění vyplácené formou důchodu či renty nabízené prostřednictvím sítě přibližně 35.000 pojišťovacích zprostředkovatelů.
Společnost ALICO působí ve více než 55 zemích světa – v Japonsku, Evropě, na Středním Východě, v jižní Asii, Latinské
Americe a v karibské oblasti.
AIG
American International Group, Inc. (AIG), přední světová ﬁrma v oblasti pojištění a ﬁnančních služeb, je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních pojišťovacích organizací, která má své pobočky ve více než 130 zemích a jurisdikcích.
Společnosti AIG poskytují své služby obchodním, institucionálním a individuálním klientům prostřednictvím nejrozsáhlejších
celosvětových sítí v oblasti pojištění majetku, úrazového pojištění a životního pojištění kteréhokoli pojistitele. Společnosti
AIG jsou navíc předními poskytovateli služeb důchodového pojištění, ﬁnančních služeb a služeb v souvislosti se správou
aktiv (asset management) po celém světě. Kmenové akcie AIG jsou kótovány na newyorské burze, stejně jako na burzách
v Irsku a v Tokiu.
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