
Seguro de riscos patrimoniais para
uma gama diversificada de clientes

Riscos Patrimoniais

Com uma profunda competência técnica em subscrição de seguros, cobrindo 
danos à propriedade em todo o globo, um alcance internacional impressionante, 
competências comprovadas em análise de riscos e uma rede global sem 
precedentes, somos especializados na análise dos mais diversos tipos de risco.

Experiência internacional

Instituições Financeiras
A estreita comunicação entre as nossas equipas de sinistros, de engenharia de risco e de 
subscrição permite-nos dar uma resposta contínua em matéria de cobertura, análise de riscos 
e decisões contratuais. Orgulhamo-nos do nosso historial de pagamento de sinistros de forma 
célere e imparcial, que assenta na perícia e na experiência dos nossos especialistas em 
sinistros. Os sinistros de empresas multinacionais são tratados pelas nossas equipas locais 
dedicadas directamente com as entidades estrangeiras dos nossos clientes.

Engenharia de risco
A nossa rede global de Especialistas em Riscos oferece capacidades excepcionais de gestão 
interna de riscos e realiza investigações pré-orçamentais qualificadas e completas para 
potenciais clientes. Estes engenheiros são uma fonte sólida de aconselhamento em matéria de 
gestão de riscos, incluindo conhecimentos aprofundados em sistemas de detecção de 
incêndios, os quais recorrentemente partilhados nas instalações de clientes existentes e 
prospectados. Para garantir um relacionamento consistente e continuado com os clientes, 
utilizamos um único engenheiro de risco para programas instaurados em vários locais.

Programas de seguros adaptados com um vasto leque de produtos
A AIG orgulha-se em produzir programas de seguros adaptados a clientes particulares 
através de um vasto leque de produtos: Seguros de Danos Materiais, Paralisação do Negócio, 
Perdas Financeiras, Mercadorias em Trânsito, Deterioração de Stock, Todos os riscos inerentes 
aos equipamentos informáticos, avaria de máquinas, engenharia e terrorismo. 
Disponibilizamos ainda ferramentas de aprendizagem online e informações sobre riscos 
específicos por sector de actividade e tipo de exposição para dispensar uma informação 
regular aos clientes sobre os riscos que enfrentam e a melhor forma de mitigar a sua 
exposição aos mesmos.



Riscos Políticos
Aptidões multinacionais
Com mais de 60 anos de experiência em seguros de empresas multinacionais, a maior rede 
seguradora global independente e 9 000 especialistas em sinistros distribuídos por 320 
escritórios em todo o mundo, a AIG oferece uma variedade de serviços a empresas 
internacionais de todos os tipos e dimensões.

Uma rede global independente significa menor dependência de outras empresas. Os 
colaboradores da AIG dedicam-se aos níveis de serviço e emissão de apólices locais dos 
seus clientes em todo o mundo.

Um único contacto AIG Europe, controlo centralizado de prémios e sinistros e um centro 
multinacional de excelência, dedicado à coordenação do programa de clientes global, 
proporciona-lhes um maior controlo dos seus seguros em todo o mundo.

Capacidade
Para riscos devidamente protegidos nos designados sectores-chave, demonstrando níveis 
excepcionais de gestão de riscos (com a participação dos Especialistas em Riscos da AIG), 
disponibilizamos uma subscrição extremamente rigorosa de até 1,5 mil milhões de Euros.

• Aeroportos e transportes.

• Saúde.

• Educação superior.

• Engenharia.

• Serviços públicos de abastecimento de
água.

• Tecnologia, comunicações e empresas
de meios de comunicação.

• Sector imobiliário e iniciativas de
financiamento privado (PFI).

• Instituições financeiras: instituições
bancárias e financeiras.

• Indústria eléctrica, vidreira e metalúrgica.

• Desporto e lazer: comércio retalhista, hotéis
e estádios desportivos.

• Empresas multinacionais, companhias
cativas e programas de gestão de risco.

• Riscos protegidos com sistemas de extinção
de incêndios.

Sectores Chave

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. 


