
Bring on tomorrow

AIG SPECIALTYsolutions

Korzyści dla ubezpieczających:  

ochrona dla klientów w razie wypadku, gdy przebywają oni 
na terenie Państwa firmy

wzmocnienie lojalności klientów poprzez wykazanie się 
dbałością o klientów

kompensata zobowiązań - wypłata świadczenia niezależnie 
od tego, kto jest odpowiedzialny

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
Sprzedawcy detaliczni 
Jako sprzedawcy detaliczni mają Państwo styczność z tysiącami odwiedzających Was osób rocznie -  
od małych dzieci po osoby w podeszłym wieku. Głównym celem sprzedaży detalicznej jest satysfakcja 
odwiedzającego Państwa klienta. Aby ją zapewnić, towarzystwo AIG stworzyło program ubezpieczeń dla 
Państwa klientów (Visitor’s Insurance Program), który pozwoli Wam na szybką i bezproblemową rekompensatę 
dla klientów w razie wypadku. Roszczenie zostanie uregulowane niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny 
za wypadek, zapewniając, że odwiedzający Państwa klienci zostaną obsłużeni na najwyższym oczekiwanym 
przez nich poziomie. Ryzyka powszechnie napotykane w branży detalicznej obejmują: ryzyko związane  
z marką, wypadki i kolizje na parkingu powodujące szkody, akty przemocy, pożar i zawalenie się budynku.  

Dlaczego warto wybrać SPECIALTYsolutions dla sprzedawców detalicznych 

Korzyści dla klientów:  

korzyść ze zindywidualizowanych świadczeń i limitów 
dopasowanych do potrzeb

pomoc po wypadku, w tym w przypadku poślizgnięcia się lub 
upadku

spokój - jedno z najbardziej zaufanych towarzystw 
ubezpieczeniowych oferuje ochronę w ciągu dnia spędzonego 
poza domem

wysoki poziom zindywidualizowanej obsługi, kiedy jest  
to najbardziej potrzebne



Najważniejsze informacje o SPECIALTYsolutions dla sprzedawców detalicznych 

Kogo ubezpieczamy: 

Co obejmuje oferowane  
przez nas ubezpieczenie: 

Kiedy obejmujemy ich ochroną: 

hotele, centra handlowe, supermarkety, ogrody zoologiczne, parki rozrywki, 
w tym ich: 

 � wydatki na pomoc medyczną  
w nagłych wypadkach 

 �  ubezpieczenie w razie śmierci  
i uszkodzenia ciała wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

 �  ubezpieczenie na wypadek 
tymczasowego inwalidztwa 

 � na terenie obiektu ubezpieczonego

 � podczas imprezy sponsorowanej 
przez ubezpieczonego

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.

 � świadczenie rehabilitacyjne 

 � ubezpieczenie na wypadek 
złamania 

 � świadczenie w związku  
z kradzieżą 

 � inne zindywidualizowane 
świadczenie 

 � gości 

 � pracowników 
 � wolontariuszy 


