Por que é cada vez maior a procura por programas
mundiais de D&O?
Cada vez mais empresas brasileiras multinacionais estão contratando programas mundiais
a partir do Brasil para assegurar que seus executivos aqui e no exterior estejam
adequadamente protegidos.
Há inúmeros fatores que precisam ser considerados:
Regulatório
Há países que exigem a contratação de uma apólice
local

Cobertura

O processo de
cotação é bem mais
simples do que se
imagina!
Precisamos apenas do
faturamento por país
para uma cotação
estimativa

Existem riscos que somente poderão ser cobertos através de
um clausulado local

Indenização
Pode haver impactos tributários e riscos regulatórios caso um país não admita a
entrada de divisas do exterior para pagamento de indenização

Sinistros
Uma apólice emitida em outro país assegura que o pagamento de sinistros seja feito
localmente.

Proteção
É importante garantir que os executivos possam contar com uma apólice local que
respalde seus atos de gestão

Dessa maneira, é muito importante oferecer uma solução de programa mundial quando a
empresa brasileira possuir subsidiárias no exterior. Afinal, o Seguro D&O tem por objetivo
proteger o patrimônio pessoal dos executivos, onde quer que eles estejam.

Entre em contato com a equipe de Financial Lines ou de Multinational para
saber mais detalhes.
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