
Riscos de responsabilidade civil, apólices de primário e de excesso.
A capacidade aliada a excepcionais recursos de

prevenção de risco e gestão de sinistros.

Responsabilidade Civil

�A AIG é uma seguradora de referência para a colocação de risco em apólices de 
primário, privilegiando clientes com perfis de risco sustentáveis e elevados padrões 
de qualidade. Somos reconhecidos no mercado internacional como um dos princi-
pais líderes na aceitação de riscos em apólices de Excesso, resultado de uma 
abrangente apetência para subscrição de riscos diversos e competências específi-
cas de subscrição, oferecendo capacidade e experiência adequada à natureza do 
risco, dimensão, localização geográfica e estrutura.

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.

Competência - antes e depois de um sinistro

Competência
Possuímos competências específicas em: mercados internacionais e multi-
nacionais, riscos de energia e serviços públicos, construção e iniciativas de 
financiamento privado (PFI), mercados empresariais (grandes empresas e 
PMEs), coberturas de excesso e coberturas específicas para EUA e Canadá.

Controlo de perdas
A nossa experiência em prevenção de risco abrange todos os segmentos 
verticais da indústria, em toda a Europa, e é suportada por uma rede 
internacional de técnicos exclusivamente dedicados.

Gestão de sinistros
A nossa equipa local e rede europeia de gestão de sinistros compreende 
gestores de contas dedicados e especialistas em sinistros complexos que 
gerem prejuízos em estruturas intrincadas e abrangendo vários milhões 
de Euros.

Líder de mercado
Revemos regularmente as nossas apólices a fim de assegurar a sua confor-
midade com a lei e confirmar que acompanham as tendências do merca-
do. As actuais soluções para riscos em apólice primária asseguram uma 
protecção que pode ser standard ou mais ampla e ajustada às necessidades 
de cada cliente: compreendendo coberturas de responsabilidade civil pela 
exploração de actividade industrial, responsabilidade civil produtos, incluído 
coberturas adicionais como União e Mistura, Montagem e Desmontagem, 
ou Retirada de Produtos. A nossa cobertura acompanha os produtos dos 
nossos clientes, incluindo os mercados dos EUA ou Canadá.

Sectores Chave
Privilegiamos o controlo de qualidade 
e sustentabilidade comprovadas de um 
risco individual, consideramos 
positivamente as práticas, certificações 
e acreditações implementadas na 
gestão do risco e controlo de 
qualidade que conduzem a níveis de 
frequência de sinistros abaixo da 
média para dada indústria específica.
• Uma abordagem ampla e flexível da 

indústria, na qual os clientes demonstram 
um elevado nível de gestão de riscos.

• Instalações não convencionais, complexas 
e potencialmente sujeitas a riscos de 
Severidade.

• Riscos multinacionais de vários tipos e 
dimensões.

• Apólice de excesso: local, internacional e 
global.

• Coberturas específicas, produtos 
exportados e riscos domiciliados nos EUA.

• Energia e serviços públicos.
• Construção e iniciativas de financiamento 

privado.
• Indústria: com enfoque específico nos 

sectores alimentação e bebidas, têxteis e 
calçado, químico, metalúrgico, electrónico 
e de maquinaria.

• Indústrias de serviços.
• Indústrias de tecnologia, comunicação e 

meios de comunicação.
• Instituições financeiras.


