
Uma seguradora global líder no
sector dos Transportes de Mercadorias

Transportes de Mercadorias

A AIG subscreve negócios de transporte de mercadorias num valor superior a 700m 
de dólares a nível mundial. Contamos com uma equipa de subscrição estável, 
reconhecida no mercado, empenhada em estabelecer relações a longo prazo com 
corretores e clientes. As nossas equipas, altamente especializadas na regularização 
dos sinistros marítimos e de transportes, aplicam, nos nossos escritórios por todo o 
mundo, uma abordagem contínua e uniforme da gestão de sinistros.

Produtos e serviços chave

Cobertura de transportes de mercadorias e Gestão de riscos
Somos considerados um dos mais influentes players no mercado dos transportes em toda a 
Europa graças à nossa representação global e especialização local, incluindo a 
representação dedicada e ímpar no sector dos transportes em mercados emergentes, como 
a China, Índia ou Brasil.

Responsabilidade dos transitários
Globalmente, subscrevemos 6 dos 15 principais transitários internacionais. A oferta inclui 
vastos clausulados e possibilidade de elevados capitais seguros, incluindo extensões para a 
cobertura de erros e omissões.

Responsabilidade de operadores de terminais e autoridades portuárias
Está disponível uma capacidade significativa e clausulados personalizados à medida 
do cliente.

PortGuard
Uma solução nova e adaptada para pequenos e médios portos que inclui coberturas 
multi-linhas num único pacote. Estão igualmente disponíveis coberturas de 
Responsabilidade Civil Marítima Autónoma.



Transportes de Mercadorias
Mercadorias gerais
Cobertura para mercadorias gerais (general cargo) em trânsito, com extensões da apólice 
para exposições a riscos estáticos e armazenagens intermédias.

Prevenção de risco (loss Control)
A nossa rede global de engenheiros de Prevenção de Risco oferece análise e 
aconselhamento gratuito no que se refere à movimentação integral de mercadorias, desde 
a carga em trânsito marítimo, estiva e transporte terrestre, até medidas de segurança para 
minimizar ou anular o risco e assim entregar as mercadorias em segurança. Os nossos 
serviços de Loss Control podem ser expandidos até à análise de riscos estáticos e à 
perícia em infra- estruturas, incluindo Portos e Terminais. No que se refere a projectos 
maiores e mais complexos, os nossos técnicos de prevenção de risco coordenam a 
gestão de riscos, dando aconselhamento e gerindo os peritos e inspectores externos, 
consoante as necessidades.

Transporte de Mercadorias

• Indústria primária, secundária e retalho.

• Projectos de infraestrutura (Project Cargo) 
com coberturas de perdas consequenciais 
(ALOP – Advanced Loss of Profit).

• Serviços de transporte de mercadorias 
(tais como transitários).

• PME’s, multinacionais e em geral, todas 
as empresas exportadoras de bens 
intermédios e finais.

• Armazenagens intermédias de 
mercadoria.

Responsabilidade Civil Marítima

• Operadores de terminais.

• Responsabilidade civil de estivadores.

• Autoridades portuárias.

• Empresas de reparação naval.

• Construção naval.

• Responsabilidade jurídica de fretadores.

• Excesso de P&I (Protect and Indemnity).

• PortGuard – produto pluri-linear/cruzado 
para o pequeno e médio sector portuário.

Sectores Chave

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.


