Sinistros pagos pelo Lloyd’s, em números
América Latina e Caribe
A rede do Lloyd’s atua no mundo inteiro para liquidar
sinistros o mais rápido possível. Com milhares de
especialistas, parceiros locais e os melhores profissionais
em todo tipo de sinistro, você terá a certeza de receber
o melhor suporte, onde você estiver.

Nossa rede de pagamentos de sinistros na América Latina e no Caribe
Agentes com poder
de aceitação do Lloyd’s

Escritórios locais
de sindicatos

Empresas locais de
regularização de sinistros

1

2

com autorização para
regular sinistros

15

Pagamentos de sinistros na América Latina e no Caribe (US$)
Total de pagamento de sinistros
2012 a 2017

Pagamento de sinistros catastróficos
2012 a 2017

US$ 7,7 bilhões US$ 1,3 bilhão

Pagamentos de grandes sinistros na América Latina e no Caribe
Terremoto no Chile

Explosão da
P-36 da Petrobras

US$ 1,5

US$ 548 US$ 280

bilhão

Furacão Odile

milhões

milhões

Pagamentos de sinistros por ramo de negócios na América Latina e no Caribe
de 2012 a 2017 (valores em US$)
Ramo de negócios

Sinistros pagos

US$ 311 milhões

Acidente Pessoal e Saúde

Aviação

Responsabilidade
(contrato)

US$ 843 milhões
US$ 27 milhões

Energia

Responsabilidade Financeira
(FinPro)
Marítimo

Responsabilidade (outros)

Especializados (outros)

US$ 1,4 bilhão
US$ 297 milhões
US$ 1,2 bilhão
US$ 466 milhões
US$ 393 milhões
US$ 1,7 bilhão

Patrimônio (direto e facultativo)

Patrimônio (contrato)

US$ 973 milhões

Os dados fornecidos são classificados de acordo com a legislação de seguros do país no qual a apólice está sujeita. Os valores indicados
são brutos de quaisquer recuperações auferidas em razão de atividades de resseguro e não incluem pagamentos efetuados fora
dos serviço de processamento de sinistros dos mercados Lloyds (p.ex. por prestadoras de serviços do Lloyds). A taxa de câmbio utilizada
para cada ano civil é fixada como a taxa de câmbio no final desse ano.
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Todos os dados estão corretos na data de 31 de dezembro de 2017.

