
Seguro de retirada de produtos e gestão de crise
por um líder do sector

Gestão de Crise

American International Group, Inc. (AIG) é uma organização mundial líder em seguros que presta serviços a clientes em mais de 130 países e jurisidições. As Empresas que integram o Grupo AIG servem clientes 
empresariais, institucioanis e individuais, através de uma das mais extensas e inigualáveis redes de seguros não-vida à escala global da indústria. Para além disso, as empresas do Grupo AIG são líderes em 
Seguros Vida e Gestão de Fundos de Pensões nos Estados Unidos. As acções da AIG estão cotadas nas Bolsas de Valores de Nova Iorque e de Tóquio.

AIG é a designação comercial para as atividades seguradoras Vida e Não-Vida à escala global do American International Group, Inc. Para mais informações, por favor visite o nosso sítio da internet 
www.aig.com.pt. Os Produtos e serviços são subscritos e fornecidos por subsidiárias e afiliadas do American Internacional Group, Inc. Na Europa, o nosso principal segurador é a AIG Europe Limited. Este 
material tem apenas e somente fins informativos. Nem todos os produtos e serviços se encontram disponíveis em todos os países e jurisdições, e a cobertura de seguro é estabelecida nos termos e condições 
previstos na apólice ou no contrato de seguro. Alguns produtos e serviços poderão ser fornecidos por entidades terceiras independentes. Os nossos seguros poderão ser comercializados através de entidades 
afiliadas ou não do Grupo AIG. Algumas coberturas de Danos e Responsabilidade Civil poderão ser providenciadas por Seguradoras de Linhas de Excesso. As Seguradoras de Linhas de Excesso não participam, 
em regra, nos fundos de garantia do Estado e, por conseguinte, não estão protegidas por esses mesmos fundos.

A AIG é uma seguradora líder em casos de retirada de produtos e pioneira de 
mercado em seguros de gestão de crise. As nossas equipas de especialistas em 
subscrição e sinistros são suportadas por uma rede global de serviços de apoio a 
crise em áreas que variam desde a segurança de produtos alimentares, a retirada 
de produtos e a continuidade do negócio, até à consultadoria em comunicações 
internas e externas, com o objetivo de maximizar a proteção à reputação de um 
cliente, durante e após uma crise.

Competência técnica, produtos e serviços de excelência

Experiência e Competência
A nossa equipa de Gestão de Crise conta com mais de 50 anos de 
experiência em subscrição, sendo constituída por especialistas em vastos 
segmentos de actividade e indústrias. As nossas competências em 
subscrição incluem estruturas não convencionais, mercados internacionais 
especificidades da indústria alimentar e de bebidas, e a nossa experiência 
em controlo de perdas abrange diversas indústrias, beneficiando do 
apoio de uma rede de técnicos em todo o mundo.

Sinistros
Detemos uma incomparável rede mundial de gestão de sinistros em 
termos de dimensão e âmbito. Na Europa, proporcionamos acesso a 
gestores de conta dedicados e contamos com especialistas em 
sinistros complexos, que gerem prejuízos em estruturas intrincadas e 
de grande dimensão.

Sectores Chave
Focalizamo-nos na qualidade e 
sustentabilidade comprovadas 
de um risco individual, inde-
pendentemente do grupo 
comercial em que se insere.

No que se refere à Retirada de 
Produtos, o nosso interesse 
recai particularmente em:

• Alimentos e bebidas.

• Empresas multinacionais


