Uma Proteção Exclusiva que
corresponde às suas expectativas
Rendimento mensal até dois anos em caso de
incapacidade temporária por acidente ou doença.
Elevadas indemnizações em caso de morte ou
invalidez permanente por acidente.

Na vanguarda da
Protecção a Pessoas
A inovação é o nosso rumo
AIG é uma entidade líder mundial em seguros
não vida que serve mais de 40 milhões de
clientes em mais de 160 países.

AIG Premier

Plano Protecção Rendimentos

Todos os dias, os nossos colaboradores
apresentam propostas de seguros comerciais e
pessoais com base em centenas de produtos e
serviços inovadores.
Confiando em nós para satisfazer as suas
necessidades de seguros, os nossos clientes
estão em condições de trilhar uma rota em
direção aos seus objetivos.

Vantagens do AIG Premier
Proteja um dos seus bens mais preciosos – a sua
capacidade de trabalhar – das consequências
financeiras negativas decorrentes de um
acidente ou doença.
Incluí entre outras coberturas:
• Proteção à sua remuneração em caso de
doença ou acidente
• Elevadas indemnizações em caso de
falecimento ou invalidez
• Válido 24 horas por dia, 365 dias por ano,
em todo o Mundo
• Condução de veículos de 2 ou mais rodas
• Prática desportiva amadora

Para informações adicionais, visite-nos em:

www.aig.com.pt
As informações contidas neste documento não dispensam a leitura
atenta das respetivas condições pré-contractuais e contractuais.
O Seguro de Acidentes e Doença – Premier é um contrato de seguro
subscrito pela AIG Europe Limited - Sucursal em Portugal com sede
na Avenida da Liberdade, 131 – 3º, 1250-140 Lisboa.
Informações e detalhes do registo disponíveis em www.isp.pt.

Av. Liberdade, 131 - 3º · 1250-140 Lisboa
Tel.: +351 213 303 360
Fax: +351 213 160 852
portugal-geral@aig.com

Proteja-se no caso de perda da
sua remuneração decorrente
de doença ou acidente.

Plano Premier Plus
Morte ou Invalidez Permanente

Plano 1

Plano 2

Plano 3

Plano 4

Plano 5

125 000 €

250 000 €

375 000 €

500 000 €

750 000 €

5000 €

7500 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Despesas de Tratamento
Incapacidade Temporária Absoluta por doença ou acidente 1

1500 €

2250 €

3000 €

3750 €

5000 €

Subs. Mensal

Subs. Mensal

Subs. Mensal

Subs. Mensal

Subs. Mensal

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

Subs. Mensal

Subs. Mensal

Subs. Mensal

Subs. Mensal

Subs. Mensal

Proteção em caso de roubo em ATM 3

250 €

250 €

250 €

250 €

250 €

Garantia do custo de substituição de chaves 3 (Viatura e Residência)

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

Substituição de documentos pessoais

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

Hospitalização por doença ou acidente 2

3

1

Franquias

Rendas mensais por Incapacidade Temporária Absoluta indemnizáveis até 24 meses
2
Subsídio complementar em caso de Hospitalização indemnizável até 24 meses
3
Os limites apresentados são por sinistro e anuidade

Período de Carência
Incapacidade Temporária Absoluta (a contar do início do seguro)

Acidente

Doença

30 dias

Complicações Pré-Parto

18 meses

dias*

Doença

13

Complicações pré-Parto

30 dias (a partir da 23ª semana)

O AIG Premier Plus é dirigido a Trabalhadores
Independentes, Profissionais Liberais e
Trabalhadores por Conta d’Outrem que aufiram
remunerações variáveis, tais como:
• Profissionais de Saúde
• Advogados
• Notários
• Arquitetos
• Consultores
• Auditores
• Gerentes e Administradores
... e muito mais.

Outras garantias adicionais da apólice?

Incapacidade Temporária Absoluta
3 dias*

Quem pode contratar?

• Prática de todo o tipo de desportos amadores
• Condução de veículos motorizados de 2 ou mais rodas
• Complicações na sequência de gravidez
• Terrorismo e risco nuclear, biológico e químico

Incapacidade Temporária Absoluta - Hospitalização
3 dias em qualquer caso*
* Após

consulta e relatório médica

O que é o Premier Plus?
O AIG Premier Plus é um plano de
proteção, que garante a sua perda de
rendimento em caso de doença ou
acidente, incluíndo ainda elevadas
indemnizações em caso de
falecimento ou invalidez.

Como se processa a activação do plano contratado?
Após preenchimento do formulário de adesão
simplificado, não carecendo a realização de
exames médicos, entrará em vigor:
• Imediatamente em caso de acidente
• Após 30 dias em caso de doença, a contar do início
do seguro

