Esta é a
XL Catlin
Cinco maneiras pelas
quais vamos turbinar
seu negócio.

Separadas, XL e Catlin
eram duas empresas fortes
e inovadoras.

Juntas,
somos ainda mais fortes.
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XL Catlin é a marca global utilizada pelas subsidiárias de seguros e resseguros do XL Group plc.

Oferecemos uma combinação
única de pessoas, produtos,
serviços e tecnologia para ajudar
seu negócio a avançar.

Conheça a XL Catlin: vamos
avançar juntos.
Uma longa tradição em subscrição
Que nos permite encontrar soluções
inovadoras e criativas para seus
riscos – dos mais simples aos mais
complexos.
Um posicionamento claro
sobre serviços
Um bom seguro é mais do que
uma boa apólice. Por isso, temos
o compromisso de dar a nossos
clientes o serviço e a atenção que
eles esperam, de ir mais a fundo e
ouvir atentamente para oferecer os
produtos e serviços mais adequados.

Alcance global, conhecimento local
Com capacidade para atender em
mais de 160 países, podemos ser
parceiros de nossos clientes em
seus territórios. Adaptamos nossa
abordagem para lhe atender tanto na
expansão nacional como na entrada
em novos mercados.
Apoiados por uma força financeira
que permite o apetite mais amplo
e profundo por risco, estamos
dispostos a assumir o novo.

Nós vemos
cinco razões pelas
quais estamos
perfeitamente
posicionados para
cumprir nossa
promessa de fazer
seu mundo avançar.
Make Your World Go.

A boa subscrição começa com
grandes talentos. Você vai
descubrir que as equipes XL Catlin
são colaborativas, práticas e
abertas ao novo. Nós construímos
relações com base na confiança,
na consideração e na integridade.
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Pessoas para pessoas
Relacionamentos são importantes
Foi assim que nossa indústria começou.
Cobrir riscos sempre foi algo baseado
em insight, confiança e respeito. Não
nos parece que seja diferente hoje.
Em cada relacionamento, aportamos
nossa experiência, conhecimento e
discernimento para atender nossos
clientes e parceiros.

Pessoas com poder decisório
Nossos subscritores são proativos
e tem poder para tomar decisões.
E nossas equipes de sinistros
entendem a urgência das perdas de
nossos clientes. A forma como estamos
organizados faz com que você esteja
sempre perto de quem toma decisões.
Vamos trabalhar juntos
Através de várias linhas de produtos
e diversas regiões, em todo o mundo
ou no final do corredor. Trabalharemos
juntos para lhe oferecer o que temos de
melhor. Trabalharemos com você para
pesquisar as melhores respostas.

Nós fazemos diferença
Agimos de forma responsável para com
nossos colegas, parceiros de negócios
e nas comunidades onde atuamos.
Estamos empenhados em fazer o que
é correto e buscamos sempre nos
certificar de que nossas ações refletem
os melhores interesses de nossos
clientes, de nossos acionistas e do
nosso planeta.
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Excelência em subscrição
A subscrição é a arte e a ciência
dos seguros. Nossas raízes nesta
disciplina são profundas. E nossa
visão está sempre voltada para a
frente. Os resultados produzidos
por nossas equipes estão entre os
melhores no negócio.

Talento e insight
Dispomos de alguns dos mais
talentosos, experientes e perspicazes
subscritores do mercado. E lhes
damos autoridade para atender
nossos clientes diretamente e de
forma eficaz.
Prontos para o futuro
Para cobrir seus riscos, que estão
se transformando, precisamos olhar
para frente e entender como seu
mundo está mudando. Com análises
mais poderosas, uma percepção mais
profunda e tecnologias líderes de
mercado, nós estamos prontos
para inventar o novo.

Ouvimos você
Mas, antes de fazer qualquer coisa,
nós escutamos. Porque cada cliente
precisa de algo diferente. Por isso,
dedicamos tempo para entender os
riscos específicos aos quais você está
exposto. Com esse ponto de partida,
podemos trabalhar com você para gerir
seus riscos de forma mais eficiente.

Com uma presença significativa
em todos os principais mercados de
re / seguros do mundo, entendemos
as demandas globais e também as
necessidades locais.

3
Experts em todo o mundo
Servindo todas as formas e tamanhos
Somos uma re / seguradora não-vida
servindo clientes em todo o mundo –
das corporações listadas na Fortune
1000 a empresas especializadas de
médio porte.
Com uma melhor capacidade de
desenvolver produtos, nós podemos
oferecer apólices maiores para riscos
maiores e subsescrever em mais
de 30 áreas de negócios, através
de uma ampla gama de linhas de
Responsabilidade Civil, Patrimoniais,
Profissionais e Especialidades.

Vamos longe ...
Com escritórios próprios e uma rede
de network partners, através do mundo,
nós atendemos clientes em mais de
160 países. E temos sólidas relações
com os principais corretores globais,
regionais e independentes ao redor
do mundo.
Independente do local onde esteja,
você pode esperar o mesmo nível de
serviço e excelência de subscrição.
Além disso, nossos engenheiros de
risco irão trabalhar com você para
mitigar os riscos e melhorar
a segurança.

... e a fundo
Com um amplo apetite por riscos,
podemos oferecer uma significativa
flexibilidade na cobertura de uma
grande variedade de exposições
de vários setores econômicos,
de forma global.

O seguro é uma promessa;
nossos clientes pagam um
prêmio e nós prometemos
resolver perdas que são por
ele cobertas. Nossas equipes
de sinistros vão honrar a
promessa, sempre da forma
mais justa e prestativa possível.
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Sinistros – serviço baseado
em uma promessa
Uma presença visível
Nossos clientes e corretores tem
uma comunicação clara e contínua
com nossa equipe de sinistros.
Começando logo no início da relação
com o cliente, a equipe trabalha em
estreita colaboração com nossos
subscritores e engenheiros de
risco para que eles estejam mais
bem preparados para lidar com
a reivindicação quando há
um incidente.

Do vermelho para o verde
É importante que você saiba que se
o pior acontecer, nós estamos prontos
para ir além. Para estar onde você
precisa de nós, quando você precisa
de nós – para ajudá-lo a seguir
avançando, mais rápido.

Somos fortes. Assim podemos
responder quando os clientes
mais precisam de nós.
Com uma base financeira sólida,
podemos ser criativos e flexíveis.
E nós também podemos oferecer
aos clientes uma capacidade real
com cobertura abrangente.
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Base sólida
Estabilidade ...
Capitalização de patrimônio
consistente, crescimento constante
em Prêmios Brutos Emitidos e uma
subscrição disciplinada contribuem
para uma base financeira sólida.
Temos um balanço robusto e um
perfil financeiro conservador.

... para seguir novos caminhos
Através de relações de mercado
mais amplas e de uma maior oferta
de produtos a alavancagem, podemos
acumular capital de terceiros para
novas oportunidades.

Guia rápido para a XL Catlin
Informações financeiras completas estão disponíveis em xlcatlin.com

Juntos, somos ainda mais
fortes: capital total de

USD17
bilhões

prêmios líquidos de

USD10
bilhões

Uma ampla gama de produtos: Patrimoniais, Construção, Responsabilidade
Civil, Ambiental, Excesso e Excedente de Responsabilidade, Excesso de Seguro
de Responsabilidade Civil, Profissionais, Linhas Financeiras e Especialidades

#1

no Lloyd’s

Nos dá uma distribuição ainda mais forte
em mercados especializados, com Prêmios
Brutos Emitidos estimados em

USD3,8

Nossa área de seguros lidera

>70%

dos mais de 2.700 programas
globais dos quais participamos.

bilhões

Estamos entre os líderes em coberturas especiais, incluindo Aviação,
Riscos Cibernéticos, Energia, seguros para Equinos, Sequestro e Resgate,
linhas de Luxo e Transporte.
Estamos posicionados
para ser:
maiores seguradoras no
Uma
setor Aeroespacial e em
das
Obras de Arte e Valores
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Também estamos
entre as
principais seguradoras
de catástrofes patrimoniais
no mercado de corretores.
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cativa?

Um
dos
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maiores em
Risco Político
e Gestão de Crises

Isso sem falar em
nossa liderança em
coberturas “Directors
& Officers” (D&O).

Quer usar uma

Nós desenvolvemos programas
cativos para algumas das maiores
corporações multinacionais do mundo.

Somos a oitava maior
resseguradora mundial em
não-vida, com uma estimativa
combinada de mais de
USD 3 bilhões em Prêmios
Líquidos Emitidos.

Somos a XL Catlin.
Você vai gostar de
trabalhar conosco.
Estamos aqui para olhar o
risco de uma nova maneira e
encontrar respostas inovadoras
para um mundo em mudança.

Estamos abertos a novas ideias
e prontos para enfrentar
problemas difíceis.
Quer você esteja pronto a enfrentar
os desafios já conhecidos ou iniciar
um novo empreendimento, entrar em
novos setores ou alterar seu modelo
de negócio – nós vamos trabalhar
incansavelmente para mantê-lo
avançando.

Um mundo em mudança precisa
de novas respostas. Estamos aqui
para encontrá-las. Somos grandes
o suficiente para lidar com os riscos
mais complexos. E pequenos o
suficiente para sermos flexíveis.
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