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

 Fomenta a participação ao

 Disponível para Creches, Escolas,

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

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

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

Educação

Eventos

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

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

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

 Proporciona protecção da marca

 Disponível para Polícia, Exército,

 Devido à natureza perigosa do

 Disponível para Organizações

 Compensação de

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

Organizações de
Alto Risco

Municípios

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

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

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

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

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

Bring on tomorrow

