
Uma solução de seguro para empresas  Life Science que oferece serviços e 
coberturas desenvolvidos por especialistas em seguros  Life Science para as 
necessidades particulares da indústria  Life Science. 

As empresas Life Science atuam numa indústria em evolução, complexa e 
altamente regulada, em que a causa de um futuro sinistro pode estar a ocorrer 
agora, sendo que a empresa pode não ter consciência disso durante meses ou até 
mesmo anos. A Chubb procura dar às empresas  Life Science maior segurança 
quanto à forma de tratamento dos sinistros ao fornecer uma combinação única 
de coberturas de apólice e serviços para satisfazer necessidades personalizadas.

O nosso seguro de responsabilidade civil para empresas  Life Science oferece as seguintes 
coberturas locais e multinacionais

Porque é que as empresas Life Science escolhem a Chubb?

40+
ANOS

Seguro de responsabilidade civil 
para empresas das Life Science

Responsabilidade 
da entidade 

patronal

Responsabilidade 
civil pública/de 

produtos e serviços

Ensaios clínicos  
em humanos

Erros  
e omissões

Despesas  
legais

Subscritores dedicados ao setor  
Life Science

Oferta de apólice flexível que pode ser 
adaptada às necessidades do cliente

Galardoada gestão de sinistros 

A única seguradora com especialistas 
em engenharia de riscos para a indústria 
Life Science

Emissão imediata de certificados de ensaios 
clínicos em 25 países e no prazo de 10 dias  
para outros 30 países por meio do WORLDcert.

Recursos multinacionais

Mais de 40 anos de experiência na subscrição 
de riscos Life Science



Cobertura flexível que cresce com a sua empresa

Quer seja uma organização 
de biotecnologia, dispositivos 
médicos ou serviços, as empresas 
Life Science beneficiarão da nossa 
abordagem central:

• Sem fundamento em cláusulas, 
garantias ou condições 
contratuais precedentes

• Apólice contratual baseada na 
responsabilidade civil

• Com base nas participações de 
sinistro apresentadas

Conforme a empresa cresce, as 
apólices podem-se adaptar com 
coberturas flexíveis à medida das 
suas necessidades e dos riscos 
enfrentados. O diagrama destaca 
algumas das principais coberturas 
que oferecemos em várias etapas 
do processo de desenvolvimento 
de produto de uma empresa.

Porquê a Chubb?  

Experiência na indústria 
A experiência é crucial não somente para a subscrição, mas também para a gestão de todo o processo de seguro. Um engenheiro 
de riscos especializado em  Life Science pode fornecer orientação para redigir o consentimento informado, segurança de 
funcionários no caso de risco biológico e controlos adequados de viveiros ou danos. 

Alcance global
Entendemos que muitas empresas procuram desenvolver-se a nível mundial; contudo, sabemos que isso pode resultar numa série 
de riscos novos e complexos.  Para apoiar esas  empresas, a Chubb oferece um programa de seguro multinacional adaptado que é 
personalizado para satisfazer as necessidades de clientes que operam a nível mundial e em mercados difíceis. 

Serviço de sinistros
Na Chubb, temos uma unidade de sinistros Life Science dedicada, composta por especialistas que lidam apenas com sinistros 
Life Science.  A nossa experiência na gestão de sinistros complexos permite-nos fornecer aos nossos segurados o apoio mais 
eficaz na seleção dos especialistas certos e na defesa dos casos, localmente e no estrangeiro. 

Engenharia de riscos
A Chubb vai além de oferecer apenas um seguro; trabalhamos consigo para mitigar riscos. Os nossos especialistas em engenharia 
de riscos Life Science dedicados podem ajudar na identificação de exposições. Podemos comparar controlos de gestão de risco 
com empresas similares e recomendar soluções inovadoras para ajudar a mitigar riscos.

Seguro personalizado 
Nem todas as apólices de seguro são iguais.  As apólices padrão da indústria podem excluir exposições críticas porque não foram 
criadas para as necessidades particulares da empresa ou para oferecer um preço mais competitivo. A Chubb fornece apólices 
específicas para ajudar as empresas a obterem a proteção de seguro mais adequada.

chubb.com/pt
Todo o conteúdo deste material é apenas para fins de informação geral. Não constitui aconselhamento pessoal ou recomendação a qualquer indivíduo ou empresa de qualquer produto ou 
serviço. Por favor, consulte a documentação da política emitida para todos os termos e condições de cobertura.
Chubb European Group SE, Segurador com sede social em La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France, sociedade registada em Nanterre, sob 
o número RCS 450 327 374, com capital social de  €896,176,662, regida pelas disposições do Código de Seguros Francês, atuando através da sua Sucursal em Portugal, denominada “Chubb 
European Group SE – Sucursal em Portugal”, com sede  na Avenida da Liberdade 249, 3º Piso, 1250-143 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único 
de matrícula e pessoa coletiva 980 350 964, supervisionada pela Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 e pela 
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões com o código n. 1173.
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• Chubb WORLDcert
• Violação da privacidade
• Indemnização para 
um amplo espectro de 
partes interessadas

• Ensaios clínicos em 
humanos

• Serviços proativos 
e especializados em 
controlo de perdas
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