
Gestão Protegida 360°



A evolução das instituições e dos 
sistemas jurídicos nas últimas décadas 
elevou as responsabilidades das 
empresas e apresentou um desafio 
ao empresário para operar ou 
empreender. Restrições e obrigações 
legais, muitas vezes desconhecidas 
pelos empresários, aumentaram 
suas exposições de gestão.
 
O seguro Gestão Protegida 360° 
é uma solução inovadora da AIG 
para a proteção da empresa 
e oferece cobertura para a própria 
Pessoa Jurídica da Sociedade 
por responsabilidades de gestão
da empresa e de seus funcionários. 
Além disso, inclui cobertura para 
seus Administradores e Empregados.

É uma solução especialmente 
desenhada para pequenas e médias 
empresas, inclusive as familiares. 
O seguro permite que as empresas 
transfiram substancial parte do risco 
de gestão, conferindo tranquilidade 
para o empresário se preocupar
com o que realmente importa:
o sucesso de seu negócio.



Gestão Protegida 360° AIG

Coberturas

O seguro oferece cobertura para reclamações 
contra a Pessoa Jurídica por danos causados 
involuntariamente a terceiros alegando:
•	 Falhas no dever;
•	 Negligência, erro, distorção;
•	 Declaração enganosa;
•	 Omissão ou ato da Sociedade que cause dano 

a terceiros.
 
Incluindo suas responsabilidades Consumerista, 
Regulatória, Ambiental, Cível, Administrativa, 
Criminal etc. Quando há uma reclamação formal, 
o seguro oferece suporte para:

•	 Pagar custos de defesa (honorários 
advocatícios, despesas processuais  
e depósitos recursais);

•	 Pagar indenizações devidas a terceiros 
(condenações pecuniárias) por imposição 
judicial ou celebradas em acordos 
extrajudiciais aprovados pela seguradora;

•	 Celebrar acordos extrajudiciais com prévia 
anuência da Seguradora.

 
O seguro também fornece cobertura para 
os administradores e empregados (pessoas 
seguradas) da Sociedade.



Cobertura Adicional

Práticas Trabalhistas Indevidas 

Os empregados no Brasil estão mais conscientes 
de seus direitos e vantagens, e nossas jurisdições 
os beneficiam com altas indenizações por 
danos morais. Pensando nisso, o seguro 
‘Gestão Protegida 360°’ pode ser contratado 
com cobertura para a Sociedade por práticas 
trabalhistas indevidas, que contempla cobertura 
para perdas por processos alegando demissão 
e dispensa injusta, falha em promover e contratar, 
assédio moral ou sexual, invasão de privacidade, 
difamação, discriminação, sofrimento emocional 
ou constrangimento de qualquer espécie.



Principais Extensões

Além das garantias acima, o seguro Gestão 
Protegida 360° concede diversas extensões  
de cobertura para perdas como:
•	 Eventos extraordinários com reguladores;
•	 Custos de pré-investigação e de investigação;
•	 Contrato fraudulento celebrado sem 

autorização da Sociedade;
•	 Gerenciamento de crises da Sociedade;
•	 Responsabilidade tributária da Pessoa Física;
•	 Bloqueio e indisponibilidade de bens  

(inclusive penhora online).

Principais Exclusões 

•	 Atos dolosos ou fraudulentos;
•	 Reclamações e circunstâncias anteriores  

ao início da cobertura;
•	 Perdas por benefícios trabalhistas  

ou remunerações;
•	 Perdas por responsabilidade contratual;
•	 Perdas da Sociedade por responsabilidade 

tributária;
•	 Multas e penalidades.



www.aig.com

Prontos para o amanhã

São Paulo
Rua Gomes de Carvalho, 
1.306 14º andar
Vila Olímpia 

Pça. Professor José Lannes, 
40 4º e 5º andar Ed. Berrini 
500 - São Paulo 
Tel.: (11) 3809-7652

Curitiba
Edif. Jatobá, Rua Pasteur,  
463 6º andar - Sala 603
Água Verde - Curitiba
Tel.: (41) 3086-4166

Rio de Janeiro
Avenida Almirante Barroso,
52 - 12° andar - Sala1201
Centro - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3344-8128

Belo Horizonte
Rua Antônio de Albuquerque,
155 - 5° andar - Savassi  
Belo Horizonte
Tel.: (31) 2536-4550

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 à 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”.

Processo SUSEP: 15414.900699/2014-29.

O conteúdo deste material
é exclusividade da AIG Seguros.

Garantido por AIG Seguros Brasil S/A,
CNPJ 33.040.981/0001-50

Todos os direitos reservados. Copyright 2014.
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