
Bring on tomorrow

AIG SPECIALTYsolutions

Vantagens para os Segurados:

Protecção aos empregados em todas as actividades em caso de 
acidente, incluindo duplos e efeitos especiais

Protecção da sua imagem quando está no centro das atenções

Extensão de cobertura aos empregados que viajem em 
trabalho para países politica ou socialmente instáveis ou para 
zonas de guerra

Demonstra empenho e dedicação relativamente à sua equipa 
ao fornecer um pacote de benefícios sólido e adequado às 
suas necessidades

Beneficiar da experiência de uma companhia de seguros que é 
líder mundial e que opera em todo o mundo

Beneficiar do conhecimento e experiência global, adaptado à 
sua realidade

Proporciona aos seus clientes a excelência de um serviço criado 
a pensar nas suas necessidades particulares

Soluções Únicas para Riscos Especiais
Media, Cinema, Televisão e Teatro
Estar permanentemente sob o olhar do público pode ser gratificante e, simultaneamente, constituir um 
risco. Para garantir que os desafios são minimizados, é importante tomar todas as precauções 
relativamente à sua equipa para que a experiência seja positiva até ao fim. Isto pode incluir os 
participantes, os espectadores, a equipa de filmagem ou os voluntários. As SPECIALTYsolutions foram 
criadas para clientes com riscos invulgares ou complexos. Nós, na AIG, criamos soluções de acidentes 
pessoais desenhadas à medida das necessidades específicas da sua actividade.

Razões para Escolher as SPECIALTYsolutions da AIG para Cinema e Televisão

Vantagens para a Equipa:

Concentração total no trabalho sem terem de se preocupar 
com todas as eventualidades

Protecção de um seguro abrangente e feito à medida das 
necessidades

Ajuda a preencher lacunas da cobertura pessoal

Assistência médica de emergência em caso de lesões, mesmo 
aquelas causadas pelos perigos próprios de um local de 
filmagens

Cobertura para actividades de risco elevado em Portugal e no 
estrangeiro

Prestação de serviço específico de alto nível quando mais 
precisam
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SPECIALTYsolutions para Media, Cinema, Televisão e Teatro

A quem oferecemos cobertura:

Que cobertura proporcionamos:

Quando proporcionamos 
essa cobertura:

Empresas de produção de Cinema e Televisão incluindo:

� Despesas Médicas

� Morte Acidental e Invalidez
Permanente

� Apoio financeiro em caso de
acidente

� Seguro de Viagem

� Publicidade Adversa

� Actividade especificada

� Na viagem de e para o local de
filmagens ou área utilizada

Bring on tomorrow

� A equipa de filmagens

� Produtores e Realizadores

� Actores

� Participantes

� Espectadores / público

� Cobertura do risco de guerra
(jornalistas)

� Programa de aconselhamento e
Alerta de Segurança

� Cicatrizes faciais e desfiguração

� Outras garantias / benefícios
específicos

� 24 horas

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




