Produtos de referência propostos por uma das
principais seguradoras de linhas financeiras do mundo

Linhas Financeiras

A AIG é líder mundial reconhecida em produtos de Linhas Financeiras, incluindo a
Responsabilidade Civil de Administradores, Gerentes e Directores (D&O), Responsabilidade por Práticas de Emprego, Responsabilidade de Depositários de Fundo de
Pensões, Responsabilidade Civil Profissional, Seguro de Oferta Pública de Títulos e
Coberturas de “Cyber”. Os nossos 350 colaboradores dedicados à subscrição de
Linhas Financeiras em toda a Europa possuem níveis elevados de autonomia para
localmente analisar e tomar as devidas decisões, e são apoiados por uma das
maiores equipas de sinistros de Linhas Financeiras na indústria seguradora.
Amplitude de conhecimentos e inovação
Experiência no sector
A nossa equipa inclui colaboradores com uma vasta experiência na indústria
seguradora, provenientes de todos os cantos do mundo, que nos dão a solidez e os
conhecimentos para aperfeiçoarmos continuamente a nossa abordagem e avaliarmos as
novas tendências nos mercados em que os nossos clientes operam. Este aspecto
reflecte-se nas nossas apólices de referência no mercado que oferecem às empresas a
protecção de que necessitam num enquadramento jurídico e regulamentar.
Inovação e diversidade de produtos
Os nossos conhecimentos e espírito inovador reflectem-se na diversidade da nossa gama
de produtos. Os nossos produtos D&O de referência, BusinessGuard Grandes Empresas
e PME, foram recentemente complementados pelo CyberEdge que combina serviços de
segurança e consultoria com uma vasta protecção de titulares e de terceiros.
Fusões e aquisições (M&A)
Possuímos uma das equipas mais experientes no mercado global de seguros de
transacções e oferecemos soluções de seguros adaptadas a obrigações comerciais:
riscos de Garantia e Indemnização, Obrigação Fiscal e Cobertura de Litígio em todos os
sectores e indústrias, com competências específicas na área de aquisição e alienação de
Capitais Privados. Garantimos eficazmente transacções mais complexas devido à nossa
perícia e recursos. Cobrimos transacções de qualquer envergadura, das mais pequenas
(EV de 5 milhões de euros) às mais avultadas (EV de 5 mil milhões de euros).

Linhas Financeiras
Infidelidade
Oferecemos seguros contra crimes a sociedades comerciais de todos os tipos. Estas
apólices correspondem às necessidades de empresas multinacionais que requerem uma
cobertura abrangente e programas de seguros adaptados, e às de PMEs, que necessitam
de uma cobertura mais básica. A nossa ambição global é proporcional à nossa
experiência nas áreas de subscrição e gestão de sinistros em todos os sectores da
indústria. Oferecemos também um serviço de consultoria pré-sinistro e um painel de
investigadores especializados intervindo no momento em que ocorre uma perda.

Sectores Chave
• Grande abrangência territorial para
• Instituições financeiras
coberturas primárias e em excesso.
- Experiência de longa data em gestão de
activos: hedge funds, fundos imobiliários.
• Especialização técnica e apoio jurídico
Líder
no sector de capitais
interno para - o desenvolvimento de
privados/capitais
de risco, com
apólices adaptadas a clientes de grande
participação em algumas das maiores
dimensão.
empresas europeias de "private equity".
• Todas as indústrias e sectores de actividade,
Um
longo historial na solução de
sobretudo “riscos complexos” (por ex.,
programas
internacionais para bancos de
Administradores, Gerentes e Directores de
escala
global.
empresas cotadas em bolsa), incluindo as
- Forte ambição relativamente a PMEs,
ofertas públicas nos EUA.
instituições bancárias e financeiras.
• Energia (incluindo metais diversificados,
- Companhias de seguros e uma crescente
exploração mineira, petróleo e gás)
carteira de mediadores de seguros.
tecnologia, indústria aeroespacial.
• Comércio
- Riscos incomuns e coberturas de
Responsabilidade Civil Profissional não
standard.
- Tecnologia de informação/meios de
comunicação/telecomunicações.
- Sector dos serviços.

American International Group, Inc. (AIG) é uma organização mundial líder em seguros, fundada em 1919. As Empresas que integram o Grupo AIG fornecem uma ampla gama de seguros nos ramos
patrimoniais, acidentes, vida, fundos de pensões, entre outros serviços financeiros, para clientes em mais de 80 países. Esta oferta diversa inclui produtos e serviços que possibilitam empresas e indivíduos a
protegerem os seus ativos e a gerir os riscos. As ações da AIG estão cotadas na bolsa de Valores de Nova Iorque e Tóquio.
Informação adicional sobre a AIG está disponível em www.aig.com | Youtube www.youtube.c o m/aig | Twitter @AIGemea | LinkedIn http://www.linkedin.com/company/aig
A AIG é a designação comercial para as operações globais de seguros patrimoniais, vida e fundos de pensões da American International Group, Inc. Para informações adicionais, por favor visite o nosso site
www.aig.com. Todos os produtos e serviços são subscritos e fornecidos por subsidiárias e filiais do American International Group, Inc. Alguns produtos e serviços podem não estar disponíveis em todos os países,
e a cobertura está sujeita aos termos do contrato de cada apólice no seu idioma original. Alguns produtos e serviços adicionais sem cobertura de seguro podem ser fornecidos por parceiros externos.

