AIG SPECIALTYsolutions

Soluções Únicas para Riscos Especiais
Comércio
No seu negócio, você estará exposto a milhares de visitantes por ano, de crianças a idosos. Um dos
objectivos essenciais do comércio é a satisfação do cliente durante a sua visita. Para garantir que tal
acontece, a AIG criou um programa de seguro de visitantes que lhe permitirá indemnizar os seus
visitantes rapidamente e sem problemas na eventualidade de um acidente. A compensação será paga
independentemente de quem seja responsável pelo acidente, garantindo que os seus convidados
recebem, como esperam, um excelente serviço. Os riscos com que os comerciantes normalmente se
deparam incluem riscos para a marca, acidentes, colisões no parque de estacionamento causadoras de
lesões, violência, incêndio e derrocada de edifício.

Razões para Escolher as SPECIALTYsolutions da AIG para o Comércio
Vantagens para os Segurados:

Vantagens para os Clientes:

Protege os clientes em caso de acidente nas suas instalações

Benefícios e limites à medida das suas necessidades

Promove a fidelidade do cliente através de um compromisso
com ele assumido

Recebem assistência na sequência de um acidente, incluindo
escorregadelas ou quedas

Compensação de responsabilidade – Benefícios
independentemente de quem seja responsável

Gozam de tranquilidade: uma das companhias de seguros
com melhor reputação do mundo protege-os no seu dia às
compras

Protege a marca contra publicidade adversa
Beneficiam de conhecimento e experiência globais e de uma
área de actuação com representação local
Proporciona aos seus cliente a excelência de um serviço criado
a pensar nas suas necessidades particulares

Bring on tomorrow

Obtêm um serviço especializado de elevada qualidade quando
mais precisam

SPECIALTYsolutions para Comércio
A quem oferecemos cobertura:

Que cobertura proporcionamos:

Hotéis, Centros Comerciais, Supermercados, Jardins Zoológicos, Parques de
Diversões incluindo:

 Visitantes

 Vendedores

 Despesas com Urgências Médicas
 Morte Acidental e Perda de

 Fracturas de ossos
 Roubo
 Publicidade adversa
 Outros benefícios específicos

membro

 Incapacidade Temporária
 Reabilitação
Quando proporcionamos
essa cobertura:

 Nas instalações dos segurados
 Durante um evento promovido
pelo segurado

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

AIG é uma das líderes mundiais de seguros não-vida, com uma carteira de mais de 70 milhões
clientes, espalhada por todo o mundo. Com um dos mais vastos leques de produtos e serviços do
sector, um conhecimento profundo de gestão de sinistros e uma excelente força financeira, a AIG
permite tanto a clientes individuais como empresas, uma gestão do risco segura.
AIG é a designação comercial das operações mundiais de seguros não-vida da AIG, da qual faz
parte a AIG Europe Limited. Seguro comercializado por AIG Europe Limited. Este documento tem
intuito meramente informativo e não pode servir de base para determinar qualquer tipo de
cobertura. Os produtos poderão divergir de país para país, e nem todos os poderão comercializar,
estando indisponíveis nalguns locais. O âmbito e o conteúdo de cada produto estão sujeitos às
condições gerais, especiais e particulares da respectiva apólice, que serão disponibilizadas quando
solicitadas O âmbito e condições estão sujeitos às cláusulas contratuais e estarão sujeitas à
regulamentação local. Outros produtos e serviços que não seguros poderão ser fornecidos por
entidades independentes externas. Algumas coberturas de seguro poderão ser fornecidas por
outras companhias de seguro.
AIG Europe Limited, Pessoa Colectiva N.º/NIPC 1486260
Sede Edifício AIG, 58 Fenchurch St, Londres EC3M 4AB, Reino Unido. Autorizada e sob supervisão
da Autoridade de Serviços Financeiros do Reino Unido (FSA Registo de Autorização N.º 202628).
Esta informação pode ser consultada em - www.fsa.gov.uk/register/firmSearchForm.do
AIG Europe Limited é membro da Associação Britânica de Seguradores.
Nº Registo IVA: GB629471517
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CONTACTOS GERAIS:
AIG Europe Limited - Sucursal em Portugal
Avenida da Liberdade n°131, 3°
1250-140 Lisboa, Portugal

