
O que podemos fazer por você: 
Soluções de Seguros no Brasil
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� Cibernética
� D&O
� E&O
� Responsabilidade Civil
� Riscos de Engenharia
� Riscos Patrimoniais
� Especialidades
� Aeronáutico
� Energia
� Marine
� Obras de Arte



Nós não somos apenas uma seguradora. Somos sua parceira em riscos.

Estamos motivados a ajudar sua empresa a se adaptar e prosperar em meio a mudanças.
Ao invés de apenas pagar os sinistros cobertos quando as coisas dão errado, nós vamos
além da proteção, visando a prevenção. Podemos ajudá-lo a aproveitar as novas tecnologias 
e a alavancar percepções que esclarecem sobre os possíveis riscos, a qualquer momento –
não apenas no momento da renovação. Vamos além dos silos em programas de seguro 
holísticos, e somos capazes de servir muitas linhas de seu negócio em países de todo o 
mundo. Concentramo-nos em realmente contribuir com o crescimento rentável - para
que seu negócio possa ir além do inesperado.

Bem vindo(a) à AXA XL



Inovação, insights e
tecnologia com uma

abordagem de parceria.

Tudo começa com uma plataforma de capital forte e 
eficiente, conhecimentos orientados por dados, tecnologia 
líder e uma abordagem flexível. Impulsionados por uma 
cultura de serviço superior, nossas equipes talentosas 
e reconhecidas estão capacitadas para criar soluções 
relevantes em todas as nossas linhas de negócios.

Qualquer que seja o caminho de sua empresa nestes tempos 
incertos, nós estaremos lá, protegendo o que importa, onde e 
quando você precisar de nós.

Parceiros em progresso

Na AXA, acreditamos que o seguro é uma força de
progresso. Agimos pelo progresso humano, protegendo 
o que importa. Existimos para entender o risco.
Agimos para preveni-lo e para proteger contra ele.

SAIBA MAIS

https://www.youtube.com/embed/LTuxyYqTbiE


Números dos quais
nos orgulhamos...

No. 1
Plataforma de linhas

comerciais de P&C

Com base nas receitas da AXA XL e da AXA GI
negócios comerciais combinados

9,000
Colegas capacitados e

comprometidos em servir
nossos corretores e clientes

90%
Mais de 90% das empresas

listadas na Fortune 500
trabalham conosco

€18.3B 
Prêmios Bruto Escritos

(GWP) de EUR 18.3 bilhões

No. 1
Em inovação de

produtos segundo índice
Advisen’s Pacesetter
nos últimos 5 anos

400
Rede de mais de 400

especialistas em consultoria
de risco em todo o mundo

5,000
Administramos mais de

5,000 PROGRAMAS GLOBAIS
para entidades da AXA

e parceiros externos  

200+
Atendimento a clientes em

mais de 200* países e territórios

Contagem da capacidade dos países
baseia-se na lista de códigos de países

da Organização Internacional de
Normalização (ISO.org) - ISO 3166

https://axaxl.com/insurance/product-families/global-programs


Clientes Potenciais Informações Adicionais

Cibernética
Empresas de tecnolgia da informação, 
e-commerce, jogos eletrônicos, 
recrutamento e seleção , varejistas, 
indústrias, escolas, prestadores de 
serviço em geral e demais organizações 
que possuam bancos de dados de 
clientes com informações sigilosas/
confidenciais.

D & O
Empresas de pequeno, médio e grande 
porte e instituições financeiras.

E & O
Empresas de engenharia e arquitetura, 
escritórios de advocacia, notários, 
certificadoras digitais, empresas de 
tecnologia da informação, 
administradores imobiliários, outros 
(consultorias, etc.)

Responsabilidade Civil
Indústrias de manufaturados, química, 
médica, farmacêutica. Alimentos & 
bebidas, serviços.

• Prêmio mínimo NET: USD 10,000 
EXCETO para Programas Globais 
(outbound) USD 30,000

Riscos Engenharia
Projetos de “Infraestrutura” com Valores 
de contrato superiores à R$ 500mnBRL 
nas modalidades Obras Civis em 
Construção (OCC) e Instalações e 
Montagem (IM).

• Atividades sem apetite: 
Riscos offshore, Mineração 
Subterrânea, Linhas de Transmissão 
(stand alone) e instalações 
submersas. Informações para 
cotação de acordo com o perfil de 
cada projeto. 

Riscos Patrimoniais
Empresas com Valores em Risco acima 
de R$ 700M, incluindo mas não limitado 
a: plantas industriais, hospitais, shopping 
centers, hotéis, universidades, empresas 
de telecomunicação, farmacêuticos e 
cosméticos, concessionárias de rodovias, 
ferrovias, tratamento de água e esgoto e 
aeroportos. 

• Riscos Segurados: todos os riscos 
da operação, incluindo danos 
da natureza, quebra de máquinas 
e perda de receita. 
Equipe especializada em consultoria 
de riscos com mais de 400 
engenheiros globalmente. Mais de 
35 anos de experiência na colocação 
de Programas Internacionais. 

as.  Oper

Clientes Potenciais Informações Adicionais

Especialidades
Aeronáutico

Aeronaves de uso particular ou 
comercial (aviões e helicópteros), 
Frotas, Hangares, Fabricantes da 
Indústria Aeronáutica, empresas de 
Manutenção/Oficinas, Aeroportos / 
Administradores de Aeroportos/ 
Aeródromos/ Helipontos, Prestadores 
de Serviços em Aeroportos, prestadores 
de Serviços para Linhas Aéreas

• Prêmio mínimo NET : USD 10,000
• obrigatório envio de questionário 

atualizado para análise de aceitação 
e precificação

Energia

Geração de Energia:
Renovaveis: Hidrelétricas, 
Eólicas On-shore, Solares
Convencionais: Termeletricas 
(Vapor, Gas Natural ou Oleo Diesel/
Combustivel), Nucleares

Transmissão ou Distribuição de E.E. : 
Quando o principal elemento são as 
Subestações Eletricas

Downstream: 
Petroquímicas, Refinarias de Petroleo
Industrias Quimicas com VCE (Nuvem 
de Vapor Explosiva) como por exemplo 
fábricas de PVC, PE, Fertilizantes e 
defensivos agrícolas
Terminais de Derivados (tanques) 
Transporte de Gás Natural
Estações de Compressão de Ar

• Informações completas são 
necessarias para analisar cada 
risco, principalmente:

• Coberturas, Limites, Franquias 
desejadas, sinistros detalhados 
(5 anos), relatórios de inspeção 
e outras conforme avaliação 
individual

• Sem interesse para geração de 
energia a carvão ou coque, 
e modelos considerados protótipos

Marine

Transportes: Setores industriais como 
Auto Peças, Papel e Celulose, Químicos, 
Máquinas, Equipamentos,  Partes e 
Peças em Geral, Metalúrgicas, 
Siderúrgicas, entre outras.  Ope ador 
Portuário: Terminais portuários de 
contêineres, Carga geral, Granéis, 
Autoridades e Operadores Portuários.

• Transporte internacional, 
nacional, RC transportadores, 
DSU, Operador Portuário

Obras de Arte

Colecionadores particulares e 
corporativos, museus, exposições e 
galerias de arte.

• Na AXA XL os nossos clientes 
contam com a proteção completa 
de um seguro feito sob medida para 
as suas necessidades. As obras de 
arte podem estar em residências, 
escritórios, em exposição, galeria 
de arte (Acervo próprio e 
consignados) e museus. 

Apetites de Risco



Consultoria de Risco

A AXA XL Consultoria de Risco oferece soluções flexíveis e abrangentes de gerenciamento 
de risco. Somos um parceiro inovador no qual você pode confiar para ajudar a tornar 
seu negócio mais competitivo, melhorar seu perfil de risco e alcançar a excelência 
operacional.  

Saiba mais sobre nossos serviços de consultoria de risco AQUI.

Soluções Serviços Potenciais Clientes Informações Adicionais

• Abordagem de consultoria de risco multi-peril que 
apoia os clientes na implementação operacional 
de sua estratégia de gerenciamento de risco

• Parceria com os clientes na identificação, 
avaliação, antecipação e prevenção de riscos, 
inclusive: Incêndio e explosão, quebra de 
máquinas, riscos naturais, roubo e furto, 
responsabilidade geral, responsabilidade pelo 
produto, meio ambiente, saúde e segurança, 
construção, transporte e logística, casco 
marítimo, frota automotiva, energia e química, 
cadeia de suprimentos, gestão de risco 
empresarial e cibernética.

Serviços oferecidos 
como parte do 
programa de seguro ou 
de forma autônoma

Grandes/multinacionais e empresas de 
médio porte em todos os setores 
industriais incluindo: alumínio e aço, 
automotivo, cimento, químico, 
construção, defesa, instituições 
financeiras, serviços alimentares, saúde, 
hotéis e resorts, infraestrutura, governo 
local/estadual, manufatura, sem fins 
lucrativos, farmacêutica, papel e 
celulose, bens imobiliários, varejo, 
semicondutores, telecomunicações, e 
utilidades

• Perto de 400 consultores de risco em 
todo o mundo

• Apoio a mais de 2000 clientes em mais 
de 130 países

• Portal seguro e online do cliente permite 
o gerenciamento de dados de engenharia 
de risco em em tempo real, incluindo 
rastreamento de recomendações, 
perfil de risco e mais de 30 relatórios 
personalizáveis

https://axaxl.com/pt/insurance/risk-consulting


Airport Fixed Based Operators  •  15 

Assista, ouça e aprenda

Webinars, podcasts e muito mais! 
Vamos além da expertise de nossos 
especialistas para ajudá-lo a manter-se 
informado sobre todos os assuntos 
relacionados a gestão de riscos.
SAIBA MAIS

Leia mais de 870 artigos sobre seguros 
comerciais e gerenciamento de riscos 
escritos por subscritores e especialistas
em seguros da AXA XL.
SAIBA MAIS

Sua parceira em riscos

O parceiro certo cumpre com suas promessas. Para nós, 
tudo se resume ao nosso pessoal, abordagem, valores, 
capacidades e ativos. Com a AXA XL como seu parceiro,
nós o ajudaremos a se preparar, navegar e se recuperar 
quando você precisar, para que você possa ir além do 
inesperado e se concentrar no que mais importa - sua 
empresa e seus clientes.

Para maiores informações, visite axaxl.com/pt

https://axaxl.com/webinars-and-podcasts
https://axaxl.com/fast-fast-forward
https://axaxl.com/pt


equested. Documents created by AXA XL including reports, letters e-mails, publications, etc. are based 
upon conditions and practices observed and the data made available at the time of its collection. AXA 

Any services addressing life safety or third party liability are provided by others. This document shall no

hazard has been identified at a facility or that no other hazards exist.  AXA XL does not assume, and shall 
have no liability for the control, correction, continuation or modification of any existing conditions or 
operations. We specifically disclaim any warranty or representation that compliance with any advice 
or recommendation in any document or other communication will make a facility or operation safe or 
healthful, or put it in compliance with any standard, code, law, rule or regulation. If there are any ques
concerning any recommendations, or if you have alternative solutions, please contact us. Save where 

or damage suffered by any party arising out of or in connection with this document t 
or consequential loss or damage, howsoever arising. Any party who chooses to rely in any way on the 
contents of this document does so at their own risk.  AXA, the AXA and XL logos are trademarks of AXA SA 
or its affiliates. AXA XL is a division of AXA Group providing products and services through four business 
groups: AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle and AXA XL Risk Consulting. In 
the AXA XL insurance companies are: AXA Insurance Company, Catlin Insurance Company, Inc., Gr
Insurance Company, Indian Harbor Insurance Company, XL Insurance America, Inc., XL Specialty Insur
Company and T.H.E. Insurance Company. In Canada, insurance coverages are underwritten by XL Specialty 
Insurance Company - Canadian Branch and AXA Insurance Company - Canadian Branch. Coverages may 
also be underwritten by Lloyd’s Syndicate #2003. Coverages underwritten by Lloyd’s Syndicate #2003 ar
placed on behalf of the member of Syndicate #2003 by Catlin Canada Inc. Lloyd’s ratings are independent 

AXA, the AXA and XL logos are trademarks of AXA SA or its affiliates.

References

Contact:
Environmental Risk Consulting team
505 Eagleview Boulevard, Suite 100, Exton, PA 19341 USA
Phone 800 327 1414

First Canadian Place, 100 King Street West, Suite 3020
Toronto, ON M5X 1C9 Canada
Phone 416 928 5586

AXA XL provides loss prevention and risk assessment reports and other loss prevention services, as 
r

XL’s personnel, publications, services, and surveys do not address life safety or third party liability issues. 
t 

be construed as indicating the existence or availability under any policy of coverage for any particular 
property or type of loss or damage. The provision of any service does not imply that every possible 

A XL and it ed c

tions 

expressly agreed in writing, AXA XL and its related and affiliated companies disclaim all liability for loss 
, including indirect 

the US, 
eenwich 

ance 

e 

of AXA Group. Not all of the insurers do business in all jurisdictions nor is coverage available in all 
jurisdictions. Information accurate as of November 2018.

© 2018 AXA SA or its affiliates.

 

� Longevity 
30 years in the specialized environmental insurance market 

� Expertise 
Integrated and experienced underwriting, risk consulting  
and claims handling

 

AXA XL Seguros S.A.
CNPJ: 33.822.131/0001-03
NIRE: 35.300.564.511
Inscrição Municipal: 0.038.694-4
Contatos:
www.axaxl.com/pt
Tel: + 55 (11) 3513-9200
SAC: Central de Atendimento: 0800 777 9572
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Deficientes Auditivos/Fala: 0800 777 9578

axaxl.com/contact-us

E-mail: sac@axaxl.com
Ouvidoria Atendimento do Ouvidor: 0800 777 9577
E-mail: ouvidoria@axaxl.com
Sociedade seguradora registrada na SUSEP sob nº 06696.
SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e 
corretagem de seguros.
Central de Atendimento ao público – SUSEP (das 9:30h às 17:00h): 0800 021 8484
As descrições gerais dos produtos têm caráter meramente informativo. Não se trata de uma oferta para vender, nem uma solicitação para comprar qualquer produto de seguro em particular. As coberturas podem não 
estar disponíveis em todas as jurisdições. Os produtos estão sujeitos aos requisitos da lei ou de subscrição. A disponibilidade de produtos específicos varia conforme a jurisdição global. AXA, AXA XL, e o logotipo são 
marcas registradas de empresas do AXA SA. © 2021
 As condições contratuais/regulamento dos produtos protocolizadas por esta Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo.

Produtos registrados na SUSEP:
 A&H: 15414.605164/2021-76, 15414.605160/2021-98; Aviation: 15414.901177/2018-78, 15414.901139/2016-53, 15414.900626/2018-61, 15414.900183/2015-65; Casualty: 15414.605928/2020-42, 15414.900585/2013-
06, 15414.900587/2013-97, 15414.900614/2019-17, 15414.900503/2014-04; Climate: 15414.900104/2019-40, 15414.901609/2019-21; Engenharia: 15414.900185/2017-16; Financial Lines: 15414.003304/2012-86, 
15414.901806/2013-55, 15414.616420/2020-70, 15414.901472/2017-43, 15414.901805/2013-19, 15414.901442/2017-37; Lucros Cessantes: 15414.901203/2013-53; Marine: 15414.001441/2012-86, 15414.001702/2012-68, 
15414.901069/2016-33, 15414.901779/2013-11, 15414.900469/2013-89, 15414.900466/2013-45, 15414.902302/2014-33, 15414.900470/2013-11, 15414.901296/2017-40, 15414.900490/2014-65, 15414.900467/2013-
90, 15414.900468/2013-34, 15414.900703/2016-11, 15414.900572/2017-52, 15414.900146/2015-57; Property: 15414.001939/2012-49, 15414.001806/2012-72, 15414.001773/2012-61, 15414.900242/2018-48, 
15414.900241/2018-01; PRTC: 15414.901939/2013-21, 15414.901936/2013-98, 15414.901063/2017-47, 15414.900968/2016-19, 15414.901182/2016-19, 15414.900224/2014-32; Riscos de Petróleo: 15414.901987/2014-09; 
WTPV: 15414.901423/2017-19.
O registro destes produtos na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. A aceitação do seguro estará sujeita à prévia análise do risco.
O conteúdo aqui contido é destinado apenas para fins informativos. A cobertura de seguro em qualquer caso particular dependerá do tipo de apólice em vigor, dos termos, condições e exclusões em qualquer uma 
dessas apólices, e dos fatos de cada caso individual. Não deve haver presunção de que qualquer cobertura de seguro específica se aplicaria às circunstâncias descritas neste material. Favor consultar os formulários 
das apólices individuais para obter detalhes específicos de cobertura. A Global Asset Protection Services, LLC e suas afiliadas (“AXA XL Risk Consulting”) fornecem relatórios de prevenção de perdas e avaliação de 
risco e outros serviços de consultoria de risco, mediante solicitação. A este respeito, nossas publicações, serviços e pesquisas de prevenção de perdas patrimoniais não tratam de questões de segurança de vida 
ou de responsabilidade civil de terceiros. Este material não deve ser interpretado como indicador de existência ou disponibilidade sob qualquer apólice de cobertura para qualquer tipo particular de perda ou 
dano. A prestação de qualquer serviço não implica que todos os perigos possíveis tenham sido identificados em uma instalação ou que não existam outros perigos. A AXA XL Risk Consulting não assume, e não terá 
responsabilidade pelo controle, correção, continuação ou modificação de quaisquer condições ou operações existentes. Isentamo-nos especificamente de qualquer garantia ou representação de que o cumprimento 
de qualquer conselho ou recomendação em qualquer documento ou outra comunicação tornará uma instalação ou operação segura ou saudável, ou a colocará em conformidade com padrões, códigos, leis, regras 
ou regulamentos. Salvo quando expressamente acordado por escrito, a AXA XL Risk Consulting e suas empresas relacionadas e afiliadas se eximem de qualquer responsabilidade por perdas ou danos sofridos por 
qualquer parte decorrente ou em conexão com nossos serviços, incluindo perdas ou danos indiretos ou consequentes, seja qual for o motivo. Qualquer parte que opte por confiar de alguma forma no conteúdo deste 
material, o faz por sua própria conta e risco.

AXA XL é uma divisão do Grupo AXA que fornece produtos e serviços através de três grupos empresariais: AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance e AXA XL Risk Consulting. No Brasil, as companhias de seguro e resseguro 
AXA XL são, respectivamente: AXA Corporate Solutions Seguros S.A. e AXA XL Resseguros S.A. Nem todas as seguradoras e resseguradoras fazem negócios em todas as jurisdições, tampouco a cobertura está disponível 
em todas as jurisdições.

� Innovation 
Developed some of the first pollution insurance policies  
and we’re still creating

http://axaxl.com/contact-us 
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