AIG SPECIALTYsolutions

Soluções Únicas para Riscos Especiais
Desportos
Estar envolvido em desportos é parte de um estilo de vida activo, e com estilos de vida activos é sempre
importante estar protegido contra acidentes. Por isso, proporcionar as SPECIALTYsolutions da AIG aos
seus atletas deveria ser uma prioridade de programas de desporto e federações. Nós, na AIG
proporcionamos um seguro de Acidentes Pessoais específico para atletas, treinadores, árbitros em
actividades que envolvam o baixo risco comum ou um especial alto risco.

Razões para Escolher as SPECIALTYsolutions da AIG para Desportos
Vantagens para os Segurados:
Protege os atletas de acidentes inesperados que possam
ocorrer durante eventos desportivos promovidos pela sua
organização
Plano adaptado às necessidades dos seus atletas
Demonstra empenho e dedicação aos atletas ao proporcionar
um pacote de benefícios sólido e específico
Proporciona assistência médica e um serviço de evacuação à
equipa em caso de lesão ocorrida em viagem fora do seu país
de origem para participar num evento desportivo
Cobertura a atletas, treinadores e árbitros na eventualidade de
dano dental acidental, lesões ópticas ou cicatrizes faciais ou
desfiguração.
A protecção também pode abranger treinadores, espectadores
e árbitros
Beneficiam de conhecimento e experiência globais e de uma
área de actuação com representação local
Proporciona aos seus atletas a excelência de um serviço criado
a pensar nas suas necessidades particulares
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Vantagens para os Atletas:
Acesso fácil a um seguro com benefícios e limites à medida das
suas necessidades
O plano extenso de reembolso médico ajuda a pagar os
dispendiosos tratamentos e contas médicas relacionadas com
lesões desportivas.
Proporciona protecção na eventualidade de lesões relacionadas
com o desporto
Preenche as lacunas dos seguros pessoais, especialmente se se
tratar de um desporto de contacto
A paz de espírito proporcionada pelo facto de uma das
companhias de seguros com melhor reputação do mundo os
proteger durante a sua actividade
Obtém um serviço específico de alto nível quando mais
precisam

Pontos essenciais das SPECIALTYsolutions para Desportos
A quem oferecemos cobertura:

Que cobertura proporcionamos:

Federações Desportivas Nacionais, Equipas desportivas de Jovens, Eventos
Desportivos de Caridade, Clubes Desportivos incluindo:

 Atletas
 Organizadores
 Treinadores

 Árbitros
 Espectadores

 Despesas com Urgências Médicas
 Morte Acidental e Perda de

 Danos Acidentais nos Dentes
 Lesões ópticas
 Fracturas de ossos
 Programa de Alerta de Segurança
 Outros benefícios específicos

membro

 Despesas com situações de

invalidezCicatrizes faciais ou
desfiguramento

 Seguro de Viagem
Quando proporcionamos
essa cobertura:

 Treinos
 Competição e torneios
 Viagens de e para eventos

 24 horas por dia

desportivos especificados

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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