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AIG SPECIALTYsolutions

Korzyści dla ubezpieczających:   

ochrona pracowników w razie wypadku podczas wszelkich 
wykonywanych czynności, w tym w trakcie popisów 
kaskaderskich i efektów specjalnych

ochrona Państwa wizerunku, gdy znajdują się Państwo  
w centrum uwagi

objęcie ochroną ubezpieczeniową pracowników podróżujących 
za granicę do krajów o zmiennej i niestabilnej sytuacji politycznej 
oraz strefy działań wojennych w celu realizacji zadań 

wykazanie się dbałością o zespół poprzez zapewnienie 
solidnego, zindywidualizowanego pakietu świadczeń

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

zapewnienie swojemu zespołowi wysokiego poziomu obsługi 
dostosowanej do ich szczególnych potrzeb

Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk
Film & TV
Nieustanne bycie w centrum uwagi może być satysfakcjonującym, ale również bardzo trudnym zajęciem. Aby 
mieć pewność, że wyzwania z tym związane ograniczają się do minimum, sprawując pieczę nad zespołem, 
należy podjąć wszelkie środki ostrożności, by doświadczenie to było pozytywne. Zarówno dla uczestników, 
widzów, ekipy, jak i dla wolontariuszy. Produkt SPECIALTYsolutions jest przeznaczony dla klientów z grup 
nietypowego lub skomplikowanego ryzyka. W AIG zapewniamy zindywidualizowane ubezpieczenie 
wypadkowe dla Państwa ekipy niezależnie od tego, czy jest zaangażowana w działania związane  
na co dzień z nietypowym, czy też wysokim ryzykiem.   

Dlaczego warto wybrać SPECIALTYsolutions dla filmu i telewizji 

Korzyści dla ekipy:  

umożliwienie zespołowi skoncentrowania się na pracy bez 
obawy o pojawienie się ewentualnych problemów 

kompleksowa i dopasowana ochrona ubezpieczeniowa 
dostosowana do ich potrzeb

uzupełnienie luk w dotychczas posiadanym ubezpieczeniu

w nagłych wypadkach pomoc medyczna w razie obrażeń, 
nawet jeśli są one spowodowane zagrożeniami związanymi  
z określoną lokalizacją

ochrona ubezpieczeniowa zapewniana podczas działań 
wysokiego ryzyka oraz podczas pobytu za granicą

wysoki poziom zindywidualizowanej obsługi, kiedy jest ona 
najbardziej potrzebna



Najważniejsze informacje o SPECIALTYsolutions  

Kogo ubezpieczamy: 

Jakie ubezpieczenie oferujemy: 

Kiedy obejmujemy ich ochroną 

firmy zajmujące się produkcją filmów i telewizyjne ekipy produkcyjne, w tym ich:

 � wydatki na pomoc medyczną  
w nagłych wypadkach 

 �  ubezpieczenie w razie śmierci  
i uszkodzenia ciała wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

 �  ubezpieczenie podróży 

 � w trakcie wykonywania określonej czynności 

 � w czasie podróży na plan filmowy lub  
na ubezpieczony teren 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 na wypadek  
wojny (dziennikarze)

 � ubezpieczenie na wypadek  
blizn i zniekształcenia twarzy

 � inne zindywidualizowane 
świadczenia

 � członków zespołu 

 � producentów i dyrektorów 

 � aktorów 

 � uczestników 

 � widzów 


