Um Mundo de Protecção e Serviço exclusivo para Expatriados

Ficha De Produto

Group Plus - Expatriate Care

Devido à globalização económica as empresas enviam, com cada vez mais frequência, os seus empregados
para fora de Portugal por forma a melhorarem a performance económica das suas organizações e
manterem os seus índices de competitividade. Neste enquadramento, as empresas necessitam das
melhores soluções para garantir o seu maior bem activo – os seus colaboradores. Para muitos, a solução é
o Group Plus - Expatriate Care – um programa flexível e competitivo que providencia diversos benefícios
e serviços. O Group Plus - Expatriate Care oferece aos seus colaboradores expatriados e respectivas
famílias, o conforto de uma protecção que garante o seu bem estar.

Principais Benefícios
Despesas Médicas
“Group Plus - Expatriate Care” - Capital Seguro até
2.000.000 € para as despesas médicas incluindo
Hospitalização e cirurgia em Ambultório, Subsídio Diário de
Hospitalização, Consultas ao domicílio, Transporte em
Ambulância, Enfermagem Privada, Maternidade e Parto,
Cuidados Oncológicos, Transplante de Orgãos, etc…

Evacuação Política
“Group Plus - Expatriate Care” - Garante os custos de
evacuação urgente por motivos políticos.

Assistência
“Group Plus - Expatriate Care” - Disponibiliza aconselhamento
médico telefónico, segunda opinião médica, revisão do
ficheiro clínico por dois especialistas independentes, guias
de países e assistência médica de emergência com uma
abrangência global.

Assistência Jurídica
“Group Plus - Expatriate Care” oferece cobertura para
garantir os custos decorrentes de assistência jurídica.

Responsabilidade Civil
“Group Plus - Expatriate Care” - Providencia cobertura para
a Responsabilidade Civil Pessoal dos expatriados.

Cobertura Base
Cobertura Base incluindo:
• Capital de Despesas Médicas até 2.000.000 Euros por ano
• Centro de Contacto 24h/365 dias Multilingue
• Livre escolha de Prestadores Médicos & Reembolso Total
dos custos de Quarto Privado
• Rede Mundial de Hospitais com acordos de Pagamento
Directo

Aconselhamento Médico Gratuito (Telefone), Segunda
Opinião Médica e Guias de Países
• Evacuação Política, Responsabilidade Civil Pessoal e
Assistência Jurídica
Acesso On-Line à Apólice e Informação de Sinistros
Cobertura Primária ou Complementar com importante
redução de prémio para uma cobertura Complementar ao SNS

• Assistência durante 24h/365 dias, incluindo

Coberturas Opcionais

Público Alvo

• Estomatologia e Oftalmologia

• Empresas localizadas no EEE podem solicitar garantia para
todos os seus empregados expatriados e respectivos
agregados em todo o mundo

• Acidentes Pessoais
• Propriedade Privada
• Viagens de Lazer

• Expatriados Individuais podem solicitar garantia para si e
para o seu agregado familiar, se o seu país de origem ou de
acolhimento se localizar no EEE
• Idade limite de Adesão - 65 anos (As Coberturas cessam
aos 75 anos)
EEE = Espaço Económico Europeu
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Vantagens
Para as Empresas
• Planos com um vasto leque de cobertura de forma a
providenciar a melhor protecção aos seus empregados
expatriados e familiares.

Para os Empregados Expatriados
• “Paz de Espírito” durante a sua missão ao serviço da
empresa no estrangeiro – A maior companhia de seguros
do mundo protege a si e seus familiares.

• Ajudar as Empresas a demonstrar o seu empenho na
protecção dos seus empregados e providênciar os
melhores beneficios de forma a atrair e reter os seus
melhores talentos.

• Proteger os empregados expatriados e respectivas
famílias através de um vasto leque de coberturas que
garante Despesas Médicas, Evacuação Política e
Responsabilidade Civil Pessoal.

• Subscrição imediata e simplificada, em qualquer
momento, dos empregados expatriados e respectivas
famílias.

• Flexibilidade na subscrição de coberturas adicionais a
preços competitivos.

• Oferecer o melhor serviço aos seus empregados para que
as Empresas possam ter a garantia que os seus são bem
tratados.

• Um Call Center e um Website disponíveis 24h/365 dias
para que os empregados possam em qualquer momento
ter acesso à sua apólice, informação relativa a processos
de sinistro, guia de rede médica e apoio ao cliente.

• Disponibilizar ao departamento de RH acesso on-line à
apólice, 24 horas por dia.

CONTACTO SUBSCRIÇÃO:

SINISTROS:

Para pedidos de cotação, renovações e outras
questões relacionadas com a subscrição do
produto queira por favor contactar
Nuno Noronha
Accident & Health
Tel: +351 21 3303360
Nuno.noronha@chartisinsurance.com

Despesas Médicas ou Referenciação Hospitalar
HENNER – GMC International Administration CST 18
10, Rue Henner - 75459 PARIS Cedex 09 – France
Tel + 32 2 739 99 11 (24/365)
Fax + 33 1 53 25 20 83
aig.expatriatecare@henner.com

CONTACTOS GERAIS:

AIG Europe Ltd – Sucursal em Portugal
Avenida da Liberdade nº 131, 3º
1250 -140 Lisboa
Portugal

www.aig.com/Expat
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.

