
Bring on tomorrow

AIG SPECIALTYsolutions

Korzyści dla ubezpieczających: 

ochrona członków za pomocą planu ubezpieczeniowego 
dostosowanego do ich potrzeb jako członków stowarzyszenia

wsparcie w pozyskiwaniu i utrzymywaniu członków  
za pomocą ulepszonego pakietu członkowskiego

wykazanie się dbałością o dobro swoich członków 

możliwość skorzystania z wiedzy jednego z wiodących 
towarzystw ubezpieczeniowych działającego na całym świecie

możliwość skorzystania z globalnej wiedzy i zasięgu AIG 
poprzez kontakty na szczeblu lokalnym – krajowym

zapewnienie swoim klientom wysokiego poziomu obsługi 
dostosowanego do ich szczególnych potrzeb

Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk
Stowarzyszenia

Pozyskiwanie i utrzymywanie członków jest kluczem do prowadzenia odnoszącego sukcesy 
stowarzyszenia. Przystępując do programu członkowskiego, członkowie stowarzyszenia oczekują,  
że uzyskają w jego ramach dodatkowe świadczenia. W AIG oferujemy zindywidualizowane 
ubezpieczenie wypadkowe dla członków stowarzyszeń zaangażowanych w działania związane  
na co dzień z nietypowym lub wysokim ryzykiem. 

Dlaczego warto wybrać SPECIALTYsolutions dla stowarzyszeń 

Korzyści dla ubezpieczonych: 

możliwość skorzystania z programu dostosowanego  
do indywidualnych potrzeb 

uzupełnienie luk w dotychczas posiadanym ubezpieczeniu 

łatwy dostęp do specjalnie dopasowanego ubezpieczenia 

wysoki poziom zindywidualizowanej obsługi, kiedy jest ona 
najbardziej potrzebna 



Najważniejsze informacje o SPECIALTYsolutions dla stowarzyszeń 

Kogo ubezpieczamy: 

Co obejmuje oferowane  
przez nas ubezpieczenie: 

Kiedy obejmujemy ochroną 
ubezpieczeniową: 

stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia zawodowe, stowarzyszenia 
hobbistyczne, organizacje pozarządowe, w tym: 

 � członków 

 � wolontariuszy 

 � wydatki na pomoc medyczną  
w nagłych wypadkach 

 � ubezpieczenie w razie śmierci  
i uszkodzenia ciała wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

 � podczas wykonywania określonej czynności 

 � w drodze na miejsce wykonywania określonej 
czynności i w  drodze powrotnej 

 � 24 godziny na dobę  

Bring on tomorrow

American International Group, Inc. (AIG) jest jednym z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym. 
Obsługuje klientów w ponad 130 krajach. Spółki z grupy AIG świadczą usługi dla klientów korporacyjnych, 
instytucjonalnych i indywidualnych poprzez jedną z największych na świecie sieci działających w obszarze 
ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ponadto spółki z grupy AIG są jednymi z wiodących dostawców 
ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Akcje AIG są notowane  
na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku i Tokio.

AIG to również globalna nazwa handlowa wszystkich spółek oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe, 
życiowe, emerytalne oraz prowadzących ogólną działalność ubezpieczeniową w ramach grupy American 
International Group, Inc. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.aig.com. Usługi ubezpieczeniowe  
są świadczone przez spółki zależne lub stowarzyszone American International Group, Inc. W Europie, głównym 
dostawcą ubezpieczeń jest AIG Europe Limited. Niniejsze opracowanie ma charakter czysto informacyjny i nie 
dostarcza wyczerpujących informacji na temat warunków ochrony ubezpieczeniowej, nie stanowi również 
części umowy ubezpieczenia, która określa zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, ani nie stanowi oferty 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsze opracowanie nie jest również poradą prawną i nie mogą 
być z niego wyciągane żadne konsekwencje prawne. Produkty mogą się różnić w zakresie oferowanej ochrony  
i nie zawsze mogą być dostępne we wszystkich jurysdykcjach. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązywać będą ogólne warunki ubezpieczenia, warunki szczególne oraz ustalenia poczynione w drodze 
indywidualnych negocjacji. Niektóre produkty i usługi mogą być oferowane przez niezależne strony trzecie. 
Produkty ubezpieczeniowe mogą być również dystrybuowane przez podmioty stowarzyszone lub firmy 
niepowiązane.

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG 
Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania reprezentowana przez AIG Europe Limited 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 
pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

 � ubezpieczenie podróży

 � inne zindywidualizowane 
świadczenia 


