
Qual é o melhor tipo de programa mundial para a sua empresa?  
Entenda as diferentes soluções oferecidas pela AIG  

Mais informações: Vivian Rennó| vivian.renno@aig.com | 11 3809 2203  | Ouvidoria AIG | 0800 724 0219 

Características: 
• Contratada em cada país 

diretamente por cada operação 
• Geralmente existe um segurador 

diferente em cada país  
• Termos e condições têm diferenças 

significativas em cada país  
• Custo total normalmente é mais 

alto, sendo menor a influência 
junto a cada segurador 

 

Conte com a AIG. Não queremos apenas construir um programa mundial, queremos construir  
uma parceria global compartilhando conhecimento, colaboração e transparência. 

Características: 
• Contratado pela Matriz 
• Inexistência de apólice local  
• Cobertura pode não proteger 

adequadamente os riscos locais 
• Regulação de sinistros pode ser 

deficiente (ausência de serviço e 
assistência de equipe local de 
sinistros) 

• D&Os locais podem estar menos 
protegidos 
 

 

Características 
• Apólices global e locais através de 

uma única seguradora 
• Maioria das reclamações podem ser 

reguladas e pagas localmente 
• Demanda tempo para estruturar 
• A Matriz deve ter o controle da 

contratação de seguros locais 
• O custo total pode ser maior devido 

à inclusão de cláusulas especiais e 
serviços de prevenção de perdas 
e/ou relatório de sinistro 
customizado 

Principais benefícios:  
• Cobertura atende exigência de 

contratação de seguro localmente 
• Sinistros regulados e pagos 

localmente  
• Pagamento local de impostos 
• Apólices no idioma e na moeda 

local 
• D&Os locais melhor protegidos 
 

Principais benefícios:  
• Consistência de cobertura (mesmos 

termos e condições aplicáveis a 
todos os países) 

• Forte influência junto a uma 
seguradora 

• Mais barato, simples e rápido de 
implementar 

Principais benefícios:  
• Assegura que os requerimentos da 

Matriz e locais sejam atendidos 
• Maioria das reclamações podem ser 

reguladas e pagas localmente 
• Impostos sobre seguros pagos 

localmente 
• Certificados locais aceitos por 

parceiros de negócios 
• Forte influência com uma 

seguradora para endereçar 
necessidades de serviços/coberturas 

• D&Os locais melhor protegidos 

APÓLICE LOCAL 

APÓLICE GLOBAL 

CONTROLLED 
MASTER PROGRAM 

Este comunicado e todo o seu conteúdo referem-se única e exclusivamente a programas mundiais que têm o Brasil como 
Escritório Produtor (Producing Office). Ressaltamos que as premissas acima não se aplicam aos programas mundiais em que 
o Brasil é o Escritório Emissor (Issuing Office). 


