
Bring on tomorrow

AIG SPECIALTYsolutions

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

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 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
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Pontos essenciais das SPECIALTYsolutions para Desportos

A quem oferecemos cobertura:

Que cobertura proporcionamos:

Quando proporcionamos 
essa cobertura:

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

� Despesas com Urgências Médicas

� Morte Acidental e Perda de
membro

� Despesas com situações de
invalidezCicatrizes faciais ou
desfiguramento

� Seguro de Viagem

� Treinos

� Competição e torneios

� Viagens de e para eventos
desportivos especificados

Bring on tomorrow

� Atletas

� Organizadores

� Treinadores

� Árbitros

� Espectadores

� Danos Acidentais nos Dentes

� Lesões ópticas

� Fracturas de ossos

� Programa de Alerta de Segurança

� Outros benefícios específicos

� 24 horas por dia

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

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


