AIG SPECIALTYsolutions

Soluções Únicas para Riscos Especiais
Organizações de Alto Risco
Participar numa organização de alto risco pode ser uma experiência intimidante, mas também
gratificante. Pela sua natureza, é extremamente importante que esteja totalmente protegido de forma
a garantir o acesso à melhor assistência na eventualidade da ocorrência de um acidente. As
SPECIALTYsolutions foram criadas para clientes com riscos invulgares ou complexos. Nós, na AIG,
criamos soluções de acidentes pessoais para os membros das organizações envolvidas em actividades
de elevado risco.

Razões para Escolher as SPECIALTYsolutions da AIG para Organizações
de Alto Risco
Vantagens para os Segurados:

Vantagens para Clientes e Membros:

Proteger os seus membros enquanto servem na linha da frente
proporcionando-lhes uma primeira linha de defesa

Acesso a garantias e limites concebidos para fazer face às
necessidades específicas de uma organização de alto risco

Apoio financeiro em caso de acidente

Proporcionar paz de espírito a toda a família

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

Ajuda a preencher lacunas da cobertura pessoal

Beneficiar da experiência de uma companhia de seguros líder
mundial e que opera em todo o mundo
Beneficiar do conhecimento e experiência global, adaptado à
sua realidade

Bring on tomorrow

Prestação de serviço específico de alto nível quando mais
precisam

SPECIALTYsolutions para actividades de risco elevado
A quem oferecemos cobertura:

Polícia, Militares, Bombeiros e Organizações de Segurança incluindo:
 Membros
 Instrutores

 Voluntários

Que cobertura proporcionamos:

 Despesas Médicas
 Morte Acidental e Invalidez
Permanente

 Apoio financeiro em caso de
acidente

 Hospitalização
 Modificação de Habitação
 Cobertura de Risco de Guerra
 Terapia Psicológica
Quando proporcionamos
essa cobertura:

 Durante a actividade especificada
 Em viagem promovida pela

 Companheiro / Filhos
Dependentes

 Seguro de Viagem
 Cicatrizes faciais e Desfiguração
 Programa de aconselhamento e
Alerta de

 Segurança
 Outros benefícios específicos
 24 horas

organização (incluindo zonas de
guerra para o serviço militar)

CONTACTOS DE SUBSCRIÇÃO:
Nuno Noronha
nuno.noronha@aig.com
Fernando Lourenço
fernando.lourenco@aig.com

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
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CONTACTOS GERAIS:
AIG Europe Limited - Sucursal em Portugal
Avenida da Liberdade n°131, 3°
1250-140 Lisboa, Portugal

