
Guia Prático sobre a Indústria Life Science 
para corretores



A Chubb possui especialistas a todos os níveis. As nossas práticas 
na indústria abrangem uma série de setores selecionados e 
especializados na Europa continental, incluindo: 

Entender a nossa prática na 
indústria da Life Science

A nossa oferta na Life Science centra-se no cliente, com 
produtos especialmente desenvolvidos que satisfazem as 
necessidades particulares das empresas Life Sicence. Isso 
inclui quaisquer dispositivos médicos ou medicamentos que 
ajudem a tratar, curar, prevenir ou diagnosticar doenças.  
A nossa oferta também inclui seguros para ensaios clínicos 
que satisfazem a necessidade de uma resposta rápida 
através da emissão de certificados e apólices em todo o 
mundo.

A Chubb entende as complexas necessidades da indústria 
da Life Science, o ritmo acelerado a que opera e os desafios 
que pode enfrentar. 

Life Sciences Imobiliário Entretenimento

Construção Adegas Tecnologia

Uma nova onda de inovação médica 
atingiu o setor, com mais de 7000 medicamentos em desenvolvimento clínico em todo o mundo  

e uma quantidade recorde de aprovações de medicamentos pela FDA

Fonte: Relatório de investigação da JLL sobre as perspetivas da Life Science em 2019



Tudo o que precisa para avançar 
com clientes da Life Science 

Prevê-se que as despesas 
globais com a saúde 

aumentem 

Na Chubb, entendemos a Life Science. 
Investigamos aprofundadamente de 
forma a identificar as questões específicas 
deste setor, para que você e os seus 
clientes tenham confiança para prosseguir 
com os seus negócios.

Na qualidade de especialista em riscos 
Life Science, temos as ferramentas 
adequadas, os conhecimentos e uma vasta 
experiência, para o ajudar a servir os 
clientes com eficácia e profissionalismo.

De facto, temos sido um dos líderes 
mundiais do mercado neste setor durante 
décadas. Porém, estarmos no topo não 
significa que não sejamos altamente 
competitivos. Graças à nossa equipa 
de subscritores especializados em Life 
Science, tem acesso ao melhor produto de 
seguro criado para riscos Life Science.

O que quer que precise de saber sobre 
a solução personalizada que a Chubb 
pode oferecer aos seus clientes Life 
Science, encontrá-lo-á neste Guia Prático 
da Indústria Life Science. Encontrará 
igualmente os contactos locais do seu 
país, pelo que poderá facilmente fazer 
as ligações certas, onde quer que os seus 
clientes estejam localizados.

2018-2022 
no período

Fonte: Perspetivas mundiais Life Science da Deloitte em 2019
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Práticas da indústria Life Science

https://bcove.video/2NnQV5b


A prática da indústria Life Science diferencia a Chubb como especialista em alinhamento de produtos, experiência de subscrição e 
prestação de serviços nas indústrias selecionadas.

Fique à frente com o nosso serviço líder

Obtenha informações profissionais de 
especialistas em riscos 
A Chubb entende o negócio dos seus clientes e cria 
uma proposta adaptada às necessidades específicas 
das empresas Life Science.

Seja apoiado por quem está no  
centro da ambição dos seus clientes
Entendemos e partilhamos o espírito 
empreendedor dos clientes Life Science e, 
juntos, vamos ajudá-los a enfrentar o mundo, 
independentemente da dimensão, visão ou foco.

Beneficie de uma parceria genuína e de uma 
abordagem proativa
Com a nossa abordagem colaborativa e consultiva, 
iremos ajudar os seus clientes Life Science a 
fazerem crescer os negócios deles e você fará 
crescer o seu.

Tenha a segurança de um parceiro global 
que seja fiável e respeitado
A nossa reputação internacional em matéria de 
entrega e solidez financeira significa que você  
e os seus clientes podem contar connosco.



Porquê escolher a Chubb?
Destacamo-nos face à concorrência

•   A Chubb tem mais de 30 anos de 
experiência em subscrição, sinistros  
e engenharia de riscos na área das Life 
Science em mercados locais. Orgulhamo-
nos também de ter recebido o endosso 
de muitas associações comerciais de 
organizações líderes, incluindo BIO, 
MDMA, BioNOW, JapanBIO e Swiss 
Biotech Association. 

•   Podemos apoiar desde a fase inicial de 
I&D até à fase de marketing dos produtos 
aprovados, incluindo pedidos locais 
especiais.

•   Os ensaios clínicos requerem uma 
resposta rápida: o WORLDcert™, um 
seguro moderno e interativo de gestão 
de certificados e seguros para ensaios 
clínicos torna a obtenção de seguros mais 
simples e eficiente.

Prestamos um serviço de nível superior 
em matéria de sinistros

•   Prestamos um galardoado serviço de 
sinistros, com profissionais em sinistros 
que possuem grandes conhecimentos 
e experiência em sinistros e litígios no 
âmbito da Life Science.

•   A nossa experiência na resolução de 
sinistros complexos permite-nos fornecer 
aos nossos segurados o apoio mais eficaz 
na seleção dos especialistas adequados e 
na defesa dos casos, aqui e no estrangeiro.

Oferecemos serviços especializados de 
engenharia de riscos 

•   A Chubb é uma das poucas seguradoras 
com uma equipa dedicada de 
engenheiros de riscos que se concentra 
exclusivamente em ajudar empresas 
Life Science a identificarem, mitigarem e 
controlarem os seus riscos.

Temos recursos multinacionais 

•   Temos um alcance multinacional que 
combina o conhecimento da jurisdição 
local com recursos excecionais na gestão 
de interações entre apólices locais 
admitidas e apólices padrão.

•   Trabalhamos com os Estados Unidos 
da América e com as exposições norte-
americanas (incluindo exposições 
elevadas), algo que muitas outras 
seguradoras nem sempre oferecem.

•   O premiado portal da Chubb, Worldview®, 
permite-lhe gerir e controlar aspetos 
importantes dos programas de seguros 
multinacionais em tempo real.



Temos um foco claro em empresas que fornecem produtos e serviços Life Science. Por isso é que podemos visar empresas em 
fase de arranque, grandes multinacionais de mercado médio e empresas de todas as dimensões que desenvolvam produtos para 
prevenir, diagnosticar, tratar ou curar doenças em humanos ou animais, bem como organizações de serviços que as facilitem nas 
seguintes classes de apetite:

Cobrir todas as empresas da Life 
Science com uma seguradora líder

Empresas 
farmacêuticas/
biotecnológicas

Empresas de 
dispositivos 

médicos

Organizações 
contratuais de 
investigação, 

fabrico ou 
outros serviços

Laboratórios de 
análise/pesquisa

Operações de 
serviços 

Empresas de 
tecnologia da 

saúde*

Empresas de 
complementos 

dietéticos

Operações de 
I&D 

* Apenas disponível em determinados mercados 

Prevê-se que as  
despesas de investigação 
e desenvolvimento (I&D) 

aumentem 

34mil milhões 
em 2024 
Fonte: Relatório de investigação 
da JLL sobre as perspetivas das 
Life Science em 2019

Prevê-se que as 
vendas mundiais de 

medicamentos prescritos 
aumentem de

$900 mil milhões 
em 2019 para 

Fonte: Perspetivas mundiais das Life Science da Deloitte em 2019

$1,2 biliões 
em 2024 



A gama de soluções de produtos fornecidas 
pelos especialistas da Chubb

A oferta Life Science da Chubb pode ser ampliada para acompanhar as necessidades do cliente numa indústria complexa e em 
rápida evolução como as Life Science. Orgulhamo-nos de já segurar muitas das proeminentes empresas europeias Life Science.

Pode consultar abaixo a lista completa de produtos das Life Science disponíveis em mercados selecionados: 

Produtos de seguros

Propriedade
• Cobertura de propriedade de edifícios e recheio
• Interrupção de negócios
• Operações de I&D
• Contaminação
• Danos
• Animais científicos 
•  Interrupção de operações comerciais e de 

investigação

 Responsabilidade profissional
•  Responsabilidade contratual e incumprimento 

de execução
• Ofensa à reputação
• Violação da privacidade
• Violação da propriedade intelectual
• Violação da segurança

 Responsabilidade geral
• Responsabilidade de instalações
• Responsabilidade de produtos e serviços
• Ensaios clínicos em humanos e acidentes/saúde
• Multinacional
• Responsabilidade ambiental

Gestão de risco empresarial cibernético
•  Resposta a incidentes cibernéticos, incluindo o acesso 

a uma aplicação, uma aplicação Web e uma central de 
atendimento

• Interrupção de negócios cibernéticos
• Custos de recuperação de dados e sistema
• Extorsão cibernética
• Perda financeira resultante de crime cibernético
• Fraude em telecomunicações



           Responsabilidade dos produtos

•   O paciente sofre uma lesão após ingerir os 
medicamentos sem prescrição do segurado

•   Um erro de fabrico num implante ortopédico 
provoca uma lesão corporal num paciente 

             Ensaios clínicos em humanos

•   Um voluntário saudável desenvolve 
uma lesão neurológica facial durante a 
participação num ensaio para testar a 
segurança do medicamento experimental  
do segurado

•   O segurado é processado por um sujeito de 
investigação por ter omitido divulgar todos 
os riscos de lesões corporais durante um 
ensaio médico depois de o voluntário ter 
sofrido de toxicidade hepática

   Erro de fabrico

Um fabricante contratual de elixir bucal 
foi processado por um contaminante 
bacteriano no seu elixir bucal ter causado 
lesões em pacientes. Os pacientes pedirem 
uma indemnização por danos corporais e 
financeiros

         Defeito do produto

Uma criança submetida a uma amigdalectomia 
e que não terá sido adequadamente ventilada 
durante o recobro sofreu danos cerebrais.  
A empresa de dispositivos médicos que 
fabricou o aparelho respiratório foi processada, 
bem como o distribuidor, o hospital, o 
anestesista e o cirurgião. O dispositivo tinha 
sido objeto de uma recolha voluntária nove 
meses antes do incidente

        Responsabilidade da entidade patronal

Um funcionário de uma organização 
contratual de investigação corta uma artéria 
da própria mão enquanto limpa um copo.  
Teve de ser tratado nas urgências e operado 
à mão por um cirurgião.  Foram necessários 
3 meses para a mão do funcionário sarar, 
mas foi-lhe dado trabalho leve durante a 
recuperação.  O funcionário conseguiu provar 
a responsabilidade da entidade patronal

Cenários de sinistros
Compreendemos os desafios específicos enfrentados pela indústria das Life Science. Seguem-se apenas alguns dos cenários contra 
os quais os seus clientes estariam protegidos ao escolherem o procedimento para a indústria Life Science da Chubb:



Diretor Life Science - Grupo no estrangeiro:  
Alex Forrest - aforrest@chubb.com

Gestor de Life Science - Europa continental: 
Thomas Sproho - thomas.sproho@chubb.com

Com especialistas líderes em toda a Europa continental, pode contar com a Chubb para lhe fornecer as melhores soluções de 
seguros. O que quer que você e os seus clientes das Life Science precisem, entre em contacto hoje. 

França 
Diane Maxence - diane.maxence@chubb.com 
Benelux 
Paul Dikken - pdikken@chubb.com  
Países Nórdicos 
Sebastian Kollberg - skollberg@chubb.com
Alemanha e Áustria 
Jörg-Peter Kröpke - jpkroepke@chubb.com
Suíça 
Ueli Stalder - ustalder@chubb.com 
Itália 
Roberto Piotti - rpiotti@chubb.com 
Espanha 
Mamen Simal Murillo - mamen.simal@chubb.com 
Adrià López - adria.lopez@chubb.com
Polónia 
Karolina Chełmicka - karolina.chelmicka@chubb.com

Entrar em contacto 
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