AIG SPECIALTYsolutions

Soluções Únicas para
Riscos Especiais

Bring on tomorrow

SPECIALTYsolutions é um conceito criado para clientes com riscos
invulgares ou complexos. Nós, na AIG, criamos soluções de acidentes
pessoais desenhadas especificamente em função das suas necessidades
de protecção e da sua organização.

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

Protege clientes, participantes e membros com um produto flexível proporcionando
soluções criadas à medida das necessidades específicas de protecção
Demonstra empenho e dedicação aos clientes e aos membros fornecendo um pacote
de benefícios sólido e específico
Protecção a danos corporais, independentemente de quem seja responsável – sem
nexo causal
Protecção da marca ao oferecer um serviço de primeira classe a clientes, participantes
e membros
Beneficiam da nossa rede internacional enquanto interagem com contactos locais
empenhados
Diferencia-se do resto do mercado
Garante que as obrigações legais são cumpridas
Proporciona a excelência de um serviço criado a pensar nas suas necessidades
particulares

Vantagens para
Clientes, Membros
e Participantes:

Acesso fácil a uma solução de seguro específico que é líder de mercado
Beneficiam de um plano de seguro concebido à medida das necessidades do cliente
Paz de espírito - uma das companhias de seguros com melhor reputação do mundo
protege os clientes durante uma actividade
Ajuda a preencher as lacunas na cobertura pessoal
Obtêm um serviço específico de alto nível quando mais precisam

Pontos essenciais das SPECIALTYsolutions
A quem oferecemos
cobertura:

Participantes

Voluntários

Espectadores

Membros

Clientes

Visitantes

Que cobertura
proporcionamos:

Despesas com Urgências Médicas

Terapia Psicológica

Morte Acidental e Incapacidade
Permanente

Modificação de residência / Veículo

Seguro de Viagem
Incapacidade Temporária

Prestações a Companheiro / Filhos
dependentes

Despesas com situações de invalidez

Repatriamento dos restos mortais

Hospitalização

Cobertura do risco de guerra

Convalescença

Roubo

Fracturas de ossos

Cicatrizes Faciais ou Desfiguramento

Queimaduras

Outros benefícios específicos

Reabilitação

Quando
proporcionamos essa
cobertura:

Durante a actividade especificada
No trajecto de e para
24 horas

Perda do Gosto pela Vida

Quem pode beneficiar das SPECIALTYsolutions?
Associações

 Disponível para Associações



Educação



 Disponível para Creches, Escolas,





Eventos

Desportivas, Associações de Lazer,
Associações Profissionais,
Associações Etárias e ONGs
Proporciona seguro de acidente
e/ou viagem para membros, staff
e voluntários

 Fomenta a participação ao

Universidades e estudantes no
estrangeiro ou
trabalhadoresestudantes
Proporciona cobertura enquanto
estão na escola e enquanto
participam em actividades
promovidas ou supervisionadas
pela escola, incluindo eventos
desportivos
Permite a grupos de estudantes ter




proporcionar o conforto de uma
protecção concebida à medida,
ajudando a apaziguar as
preocupações
Incrementa a fidelidade dos
membros através de serviços
desenvolvidos para estes

cobertos os riscos inesperados
que podem ser encontrados por
quem viaja para fora do seu país
de origem
Dá aos pais a garantia de que os
seus filhos estarão protegidos na
eventualidade de um acidente
Ajuda os grupos de voluntários e
organizações similares a
encorajar a participação em
programas no estrangeiro

 Disponível para eventos como

 Compensação de





festivais, feiras, produção de
filmes, maratonas e eventos em
estádios
Oferece cobertura aos indivíduos
que participam em actividades
promovidas ou supervisionadas
pelo organizador ou operador

responsabilidade – proporciona
benefícios independentemente de
quem seja responsável
Alivia as preocupações relativas a
acidentes que possam ocorrer
durante o evento de forma a que
todos se possam divertir

Quem pode beneficiar das SPECIALTYsolutions?
Comerciantes

 Disponível para comércio como



Organizações de
Alto Risco

 Disponível para Polícia, Exército,


Municípios

Hotéis, Centros Comerciais,
Supermercados, Parques de
Diversões e Jardins Zoológicos
Proporciona cobertura aos
visitantes nas instalações do
comerciante e em qualquer
evento promovido por este

Bombeiros e Empresas de
Segurança
Dá a garantia de que as
necessidades financeiras e
médicas serão atendidas em caso
de acidente

 Disponível para Organizações


Governamentais, eventos locais
patrocinados pelo município,
Piscinas locais, Transportes
Públicos

 Proporciona protecção da marca



através de um programa
específico de seguro e ajuda os
comerciantes a tornarem-se a
primeira escolha do público
Compensação de
responsabilidade – proporciona
benefícios independentemente de
quem seja responsável

 Devido à natureza perigosa do



trabalho, procura preencher
lacunas nas coberturas dos
seguros existentes para os
membros
Proporciona cobertura aos
membros durante as suas
actividades ou 24 horas

 Compensação de



responsabilidade – proporciona
cobertura independentemente de
quem tenha responsabilidade
Ajuda a cumprir as obrigações
legais relativas a Seguros

CONTACTOS GERAIS:
AIG Europe S.A. - Sucursal em Portugal
Avenida da Liberdade n°131, 3°
1250-140 Lisboa, Portugal
CONTACTOS DE SUBSCRIÇÃO:
Nuno Noronha
nuno.noronha@aig.com
Fernando Lourenço
fernando.lourenco@aig.com
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American International Group, Inc. (AIG) é uma organização mundial líder em seguros,
fundada em 1919. As Empresas que integram o Grupo AIG fornecem uma ampla
gama de seguros nos ramos patrimoniais, acidentes, vida, fundos de pensões, entre
outros serviços financeiros, para clientes em mais de 80 países. Esta oferta diversa
inclui produtos e serviços que possibilitam empresas e indivíduos a protegerem os seus
ativos e a gerir os riscos. As ações da AIG estão cotadas na bolsa de Valores de Nova
Iorque e Tóquio.
Informação adicional sobre a AIG está disponível em www.aig.com | Youtube
www.youtube.c o m/aig | Twitter @AIGemea | LinkedIn http://www.linkedin.com/
company/aig
A AIG é a designação comercial para as operações globais de seguros patrimoniais,
vida e fundos de pensões da American International Group, Inc. Para informações
adicionais, por favor visite o nosso site www.aig.com. Todos os produtos e serviços são
subscritos e fornecidos por subsidiárias e filiais do American International Group, Inc.
Alguns produtos e serviços podem não estar disponíveis em todos os países, e a
cobertura está sujeita aos termos do contrato de cada apólice no seu idioma original.
Alguns produtos e serviços adicionais sem cobertura de seguro podem ser fornecidos
por parceiros externos.
AIG Europe S.A., é uma Companhia de Seguros com o número R.C.S do Luxemburgo
B 218806 com sede em 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo.
AIG Europe S.A. Sucursal em Portugal, com sede na Avenida da Liberdade, 131-Piso
3, 1250-140, Lisboa, registada na CRC de Lisboa sob o número 980609089.
Telefone (+351) 213 303 360. Fax: (+351) 213 160 852. www.aig.com.pt

Bring on tomorrow

