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Group Plus – Acidentes Pessoais Grupo: as mesmas vantagens que reconhece como mais-valia 
aliadas a benefícios e serviços de excelência. O renovado conceito Group Plus, uma solução flexível, 
de custos controlados e com um vasto leque de coberturas visa garantir o activo mais valioso das 
empresas – os seus colaboradores, renovando o nosso compromisso de responder às necessidades dos clientes.

Benefícios e Serviços que já reconhece como mais-valia na actual solução  
Group Plus - Acidentes Pessoais Grupo:

Dimensão exclusiva e inovadora de benefícios e serviços 
A nova versão do Group Plus - Acidentes Pessoais Grupo preserva todas as características anteriores, mas passamos a disponibilizar:

•	 Mais	serviços	e	benefícios	de	qualidade	para	os	seus	
clientes através de um vasto programa de seguros que 
derrogou muitas das tradicionais exclusões. Desportos, 
Terrorismo e Risco Nuclear Biológico e Químico, são 
exclusões derrogadas no nosso produto.

•	 O maior Limite Agregado do mercado:	€	25	Milhões	Terra	
e	€	15	Milhões	Ar.	

•	 Definição de Acidente alargada incluindo insolação, 
tempestades,	picada	de	insectos,	afogamento	e	 
envenenamento. 

•	 Tabela de Incapacidades mais ampla, atribuindo maiores 
percentagens em caso de sinistro.

•	 Benefícios adicionais em caso de acidente, incluindo 
custos	de	contratação,	paraplegia	e	tetraplegia,	filhos	
dependentes e outras.

•	 Subsídio diário em caso de internamento hospitalar que 
é pago em dobro em caso de Coma.

Qualidade de Serviço com que pode contar
•	 O	“Compromisso G+”. A AIG compromete-se a responder 

aos seus pedidos e processos de sinistro dentro  
de níveis de serviço pré-estabelecidos na garantia de 
“Compromisso G+”de	forma	eficiente.

Cuidados Especiais e Serviços que garantem o bem-estar 
dos seus clientes
Um Plano de Reabilitação de Colaboradores que consiste 
num	serviço	de	aconselhamento	médico,	assistência	
psicológica,	assistência	para	o	regresso	ao	trabalho	e	
assistência	diária.

•	 Extensível aos membros do agregado familiar em caso 
de	ocorrência	simultânea.

Um programa flexível e de custos controlados que permite 
aos	seus	clientes	optarem	pelos	benefícios	que	respondam	
às	suas	necessidades	efectivas	ao	invés	de	um	programa	
fechado	e	“pacotizado”.	Os	benefícios	opcionais	são:

•	 Incapacidade	Temporária,	Quebra	de	Ossos	e	 
Queimaduras, Despesas de Tratamento, Eventos & 
Catástrofes.

•	 A	garantia	opcional	para	“Eventos & Catástrofes” 
protege automaticamente os eventos dos seus clientes, 
exibições, visitantes, salvaguardando inclusivamente a 
reputação da própria empresa.

Uma cobertura ainda mais abrangente
•	 Condições	Gerais	e	Particulares	elaboradas	essencialmente	

numa base sem exclusões,	contemplando	benefícios	e	
serviços	de	considerável	relevo	e	ímpares	no	mercado.	
Agora, a lista de países excluídos em caso de “Risco de 
Guerra”	foi	retirada.

•	 Incrementamos os Limites Agregados de Terra - 50 
Milhões	de	Euros	-	e	Ar	-	30	Milhões	de	Euros,	para	
garantir que todos os colaboradores estão abrangidos 
pelas	nossas	apólices	em	situações	de	catástrofe.
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CONTACTOS GERAIS: AIG 
Sucursal em Portugal
Avenida	da	Liberdade	n°131,	3°
1250-140 Lisboa,  
Portugal

CONTACTOS DE SUBSCRIÇÃO: 
Acidentes e Doença
Nuno Noronha 
nuno.noronha@aig.com
Fernando Lourenço 
fernando.lourenco@aig.com

American International Group, Inc. (AIG) é uma organização mundial líder em seguros que presta serviços a clientes em mais de 130 países e jurisidições.  As Empresas que 
integram o Grupo AIG servem clientes empresariais, institucioanis e individuais, através de uma das mais extensas e inigualáveis redes de seguros não-vida à escala global 
da indústria. Para além disso, as empresas do Grupo AIG são líderes em Seguros Vida e gestão de Fundos de Pensões nos Estados Unidos. As acções da AIG estão cotadas 
na bolsa de Valores de Nova Iorque e de Tóquio.
AIG é a designação comercial para as actividade seguradoras Vida e Não-Vida à escala global do American International Group, Inc. Para mais informações, por favor visite o nosso 
sítio da internet www.aig.com. Os Produtos e serviços são subscritos e fornecidos por subsidiárias e afiliadas do American Internacional Group, Inc. Na Europa, o nosso principal 
segurador é a AIG Europe Limited. Este material tem apenas e somente fins informativos. Nem todos os produtos e serviços se encontram disponíveis em todos os países e 
jurisdições, e a cobertura de seguro é estabelecida nos termos e condições previstos na apólice ou no contrato de seguro. Alguns produtos e serviços poderão ser fornecidos por 
entidades terceiras independentes. Os nossos seguros poderão ser comercializados através de entidades afiliadas ou não do Grupo AIG. 

Benefícios para as empresas
Conceito	“Group	Plus”	permite-lhe:	

Benefícios para empregados
“Group	Plus”	permite-lhe:	

•	 Proteger	o	seu	activo	mais	valioso	-	os	seus	colaboradores,	
financeiramente e com qualidade nos serviços de apoio 
em caso de um acidente, por meio de um programa único 
e livre de exclusões.

•	 Demonstrar	o	compromisso	com	os	seus	colaboradores,	
proporcionando um maior pacote de benefícios que 
ajuda a atrair e reter os empregados talentosos. 

•	 Beneficiar	da	experiência de uma empresa líder mundial 
de seguros que opera em todo o mundo. 

•	 Receber	um	elevado nível de serviço garantido por via da  
cobertura	“Compromisso	G+”,	de	modo	que	você	e	os	seus	
funcionários	possam	estar	certos	de	que	estão	bem	servidos.

•	 Optimizar	os	serviços de apoio para o regresso à actividade 
profissional com o Plano de Reabilitação de Colaboradores. 

•	 Protejer	os	eventos,	exposições,	clientes,	visitantes	e	até	
mesmo a reputação corporativa através da extensão de 
cobertura “Protecção Eventos & Catástrofes”.

•	 Beneficiar	de	uma	solução	líder	no	mercado	de	seguros,	
com	aumento	dos	benefícios	e	essencialmente	livre de 
exclusões.

•	 Ter	acesso	a	serviços de qualidade durante o período de 
recuperação  de um acidente ou	assalto	sofrido.	Com	o	
“Plano	de	Reabilitação	de	Colaboradores”,	você	receberá	
apoio médico, psicológico, profissional e na vida privada, 
bem	como	aconselhamento	para	garantir	o	melhor	e	
rápido	retorno	ao	trabalho.	

•	 Ter	paz de espírito:	uma	das	principais	companhias	de	
seguros	no	mundo	protege-o	e	à	sua	família.	

•	 Fazer	face	às	elevadas	facturas	hospitalares	através	de	um	
montante fixo garantido por cada dia de internamento, 
duplicando a indemnização em caso de Coma.

•	 Um	elevado	nível	de	serviço	garantido	por	via	da	cobertura	
de “Compromisso G+”.
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