
Bring on tomorrow

AIG SPECIALTYsolutions

Vantagens para os Segurados:

Apoio financeiro em caso de acidente

Protecção da marca contra publicidade adversa

Revela o seu empenho no bem-estar dos seus clientes

Protecção a danos corporais, independentemente de quem seja 
responsável – sem nexo causal

Possibilidade de inclusão no preço do bilhete evitando a 
antecipação de custos com o prémio do seguro

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

Beneficia de 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
Eventos

Organizar eventos pode ser extenuante, sobretudo se tiver de se preocupar com todas as eventualidades. 
As SPECIALTYsolutions permitem-lhe pôr de parte pelo menos uma dessas preocupações: “E se durante 
o evento acontecesse um acidente?” Nós, na AIG, criamos soluções de acidentes pessoais desenhadas 
especificamente para participantes, visitantes e convidados, para eventos de diferentes naturezas e riscos.

Razões para Escolher as SPECIALTYsolutions da AIG para Eventos

Vantagens para Clientes:

Desfrutar do evento tranquilamente, sabendo que está 
protegido por si se ocorrer um acidente

Ajuda a preencher lacunas da cobertura pessoal

Acesso fácil a um programa desenhado à medida das suas 
necessidades

Prestação de serviço específico de alto nível quando mais 
precisam
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SPECIALTYsolutions para Eventos

A quem oferecemos cobertura:

Que cobertura proporcionamos:

Quando proporcionamos  
essa cobertura:

Eventos em Estádios, Eventos em Empresas, Parques de Diversões, Festivais, 
Feiras, Casamentos, Eventos para Caridade e outros incluindo:

 � Despesas Médicas

 � Morte Acidental e Invalidez 
Permanente

 � Seguro de Viagem

 � Publicidade Adversa

 � Actividade especificada

 � No trajecto de e para o evento

Bring on tomorrow

 � Convidados

 � Espectadores

 � Artistas

 � Operadores

 � Organizadores

 � Voluntários

 � Roubo

 � Terapia Psicológica

 � Programa de aconselhamento e 
Alerta de Segurança

 � Outras garantias / benefícios 
específicos

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

CONTACTOS GERAIS: 
AIG Europe Limited - 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


