
Bring on tomorrow

AIG SPECIALTYsolutions

Vantagens para os Segurados:

Preenche as obrigações legais que os municípios possam ter, 
incluindo:

Protecção aos membros da administração, empregados, 
visitantes e crianças

Apoio financeiro em caso de acidente

Demonstra empenho e dedicação a membros/visitantes 
fornecendo um pacote de benefícios sólido e específico

Compensação de responsabilidade – Benefícios 
independentemente de quem seja responsável

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

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

Soluções Únicas para Riscos Especiais
Municípios

Os municípios têm a obrigação legal e moral de proporcionar cobertura a alguns dos seus membros.  
As SPECIALTYsolutions foram criadas para clientes com riscos invulgares ou complexos. Nós, na AIG, 
proporcionamos seguros de Acidentes Pessoais específicos para participantes, membros e clientes de 
organizações envolvidas em actividades de baixo risco comum ou de especial alto risco.

Razões para Escolher as SPECIALTYsolutions da AIG para Municípios

Vantagens para Autarcas, Trabalhadores, Visitantes e 
Crianças:

Sentem-se protegidos na comunidade, quer sejam residentes 
quer sejam visitantes

Beneficiam de um plano de seguros líder de mercado, com 
benefícios e limites específicos

Obtêm um serviço específico de alto nível quando mais 
precisam
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Pontos essenciais das SPECIALTYsolutions para Municípios

A quem oferecemos cobertura:

Que cobertura proporcionamos:

Quando proporcionamos  
essa cobertura:

Organizações Municipais, Piscinas locais, Transportes Públicos, Feiras e 
Eventos incluindo:

 � Despesas com Urgências  
Médicas

 � Morte Acidental e Perda de 
membro

 � Na área do município

 � No local de risco

Bring on tomorrow

 � Membros da Administração 
Municipal

 � Trabalhadores

 � Crianças

 � Visitantes

 � Seguro de Viagem

 � Programa de Alerta de Segurança

 � Outros benefícios específicos

 � No trajecto de e para

 � 24 horas

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


