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Seis Considerações
para um Programa
Mundial de Seguros.
 



O que está em risco e qual a apólice mais 
adequada? 
 

Conforme o seu negócio se expande 
através de novas fronteiras, as 
oportunidades de crescimento 
aumentam assim como as exposições a 
riscos. Como proteger sua empresa? 
Quais opções estão disponíveis? Quais 
obstáculos devem ser superados? 

 

Para encontrar as respostas a essas 
perguntas é preciso avaliar qual programa de 
seguros melhor se adequa aos seus 
interesses e preferências. Na AIG oferecemos 
três diferentes opções de apólice. Sejam elas 
apólices locais, uma única apólice global ou 
um CMP – Controlled Master Program, você 
pode contar com a ajuda da AIG para 
encontrar a solução que melhor se ajusta às 
suas necessidades. Para tanto, o primeiro 
passo é avaliar, sob os mais diferentes 
ângulos, todos os riscos envolvidos. 
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Avaliação 
da 

Exposição 

Cobertura 

Seis fatores relevantes para o proceso de 
tomada de decisões. 

Avaliação da Exposição  
Quanto maior a exposição, maior a necessidade de 

proteção local  
• Quais produtos/serviços são oferecidos? 
• Qual o tipo de presença física no estrangeiro?  
• Quais seguros estão sendo considerados? 
• Quais são as contrapartes contratuais? 

 

Cobertura 

Cobertura 
Uma apólice global para riscos locais 
•Existem termos e condições específicos que as 
operações locais necessitam que sejam 
adequadamente protegidos? 
•Esses termos e condições estão disponíveis apenas 
através de uma apólice local? 

 

Compliance 

Compliance  
Requerimentos regulatórios e tributários de 
multinacionais  
• A legislação local exige que a subsidiária local 
contrate e/ou esteja coberta por uma 
seguradora autorizada a operar localmente? 
• A legislação local proíbe que a subsidiária 
local contrate e/ou esteja coberta por uma 
seguradora não autorizada a operar 
localmente? 
• A matriz terá que pagar imposto sobre prêmio 
no país da subsidiária local?  
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Tributos e 
Capital 

Certificado de Seguro 
Atendendo autoridades locais 
•É mandatório que as operações locais contratem seguro 
junto a seguradoras autorizadas a operar localmente? 
•Alguma contraparte contratual ou entidade governamental 
exige evidência de que a cobertura foi contratada 
localmente?  
•Caso não exista evidência de que o seguro foi contratado 
localmente poderão ser aplicadas cláusulas contratuais 
restritivas (covenants)? Quais seriam as implicações 
comerciais, contratuais e de imagem? 

 

Sinistros 

Necessidade de responder localmente  
• A subsidiária local pode contratar diretamente 
advogados para defesa em um processo judicial?  
• A subsidiária local pode contratar diretamente 
serviços de loss control, peritos, investigadores 
e/ou médicos para auxiliar no processo de 
regulação de sinistro?  
• A subsidiária local conseguirá providenciar 
assistência médica imediata? 

 

Impostos   
Responsabilidade tributária e Capital  
• O sinistro deve ser pago localmente, no país em que 
ocorrer?  

• Se a apólice global não puder responder localmente 
pelo sinistro e o pagamento for feito à matriz, esta 
terá que pagar impostos no seu país de origem? 

• Se a matriz precisar efetuar um aporte de capital à 
sua subsidiária no exterior em razão de perdas 
associadas a um sinistro, sua subsidiária terá que 
pagar impostos? 

• A subsidiária local tem condições de manter sua 
operação caso sua matriz não possa transferir capital 
para compensá-la financeiramente pelos prejuízos 
decorrentes de um sinistro?  

 



Seguindo em frente. 

• Não existe apenas uma única forma 
de estruturar um programa mundial.  
• Entender a legislação local é 
extremamente importante, mas não é 
o único fator a ser considerado.  
• Ainda que as exposições estejam no 
exterior é importante continuar 
seguindo os princípios básicos de 
gerenciamento de risco. 
• Se a decisão for não contratar uma 
apólice local, é importante que todos 
os stakeholders estejam cientes dos 
potenciais problemas e limitações 
que isso pode ocasionar.  

 

Liderando o Caminho. Globalmente. 
Localmente  

  
 
AIG Multinacional ocupa uma posição de 
liderança global, com uma rede de subscritores 
e especialistas em sinistros em mais de 400 
escritórios ao redor do mundo. Por essa razão 
está preparada para respaldar seu programa 
mundial de seguros com companhias que 
operam em grandes centros comerciais, como 
Londres, Paris, Tóquio, Hong Kong, Cingapura e 
São Paulo, assim como em regiões menores, 
como Papua Nova Guiné, Quênia e Qatar. 
  
A AIG Multinational coloca à sua disposição 
mais de 80 anos de experiência com programas 
mundiais de seguros, sempre levando em 
consideração as suas necessidades e 
preferências. 

 

Para conhecer mais acesse 
nosso AIG Multinational 
Resource Center ou entre em 
contato com seu corretor. 

 



Para mais informações sobre este produto, procure seu Corretor de Seguros. A marca AIG é referência mundial 
em seguros. São mais de 90 anos de experiência em produtos para pessoas físicas e jurídicas, uma rede de 
mais de 63 mil funcionários e 88 milhões de clientes em um número superior a 130 países. A atuação global 
permite entender as necessidades dos clientes, respeitando as características das culturas locais. Há mais de 
seis décadas no mercado brasileiro, a AIG orgulha-se de ter o maior portfólio de produtos corporativos e de ser 
líder em diversas linhas. I – “A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco”; II – “O registro deste plano 
na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização”; e III – “O 
segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio 
do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF”. O conteúdo deste material é exclusivi-
dade da AIG Seguros. Garantido por AIG Seguros Brasil S/A, CNPJ 33.040.981/0001-50. SAC (Central 24h): 
0800 726 6130 SAC - Atendimento a Deficientes Auditivos e de fala (Central 24h): 0800 724 0149 - Ouvidoria 
(2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h): 0800 724 0219 Ouvidoria - Atendimento a Deficientes Auditivos e de fala (2ª a 
6ª-feira, das 9h às 18h): 0800 200 1244. Todos os direitos reservados. Copyright 2016.


