Seguros
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curto como a longo prazo. Centramo-nos não apenas na prestação de
aconselhamento no contexto do setor dos seguros, mas também nas
circunstâncias vigentes e nas aspirações dos clientes no ramo.
A equipa de Seguros da DLA Piper é uma das maiores e mais sólidas do mundo, integrando
mais de 300 advogados que servem o setor dos seguros em todo o globo.
Oferecemos um leque completo de serviços relacionados com a atividade seguradora, incluindo
no domínio das transações, regulação, resolução de litígios comerciais, pedidos de
indemnização, concorrência, reestruturação e resposta a emergências.
Representamos tanto startups como companhias seguradoras e resseguradoras multinacionais
do ramo vida e outros, entidades da Lloyd's, intermediários, bancos, fornecedores de capitais
(incluindo fundos de cobertura do risco, fundos de participações não cotadas (private equity
funds) e fundos de capital de risco, entidades reguladoras e outros participantes no setor dos
seguros.
A DLA Piper conhece bem não só a atividade seguradora como também as questões de
natureza jurídica que lhe subjazem. Muitos dos nossos advogados têm experiência prévia como
executivos comerciais, advogados internos, bancários e consultores de gestão do ramo dos
seguros. Esta combinação entre experiência jurídica e experiência no ramo permite-nos
implementar soluções práticas e eficientes em termos de custos para os nossos clientes. A
nossa sólida rede internacional de advogados possibilita o acesso imediato a conhecimentos e à
coordenação de esforços em várias áreas de prática e jurisdições.
Cedemos regularmente advogados para trabalharem diretamente para os clientes. Trata-se de
uma oportunidade que acolhemos com agrado, já que permite aos nossos advogados
aprofundar os seus conhecimentos sobre o ramo. Acreditamos que devemos conhecer
aprofundadamente a atividade de cada cliente, de modo a podermos alcançar os resultados
desejados, quer estejamos perante uma reestruturação, a negociação e conclusão de operações
complexas, a resolução de litígios intrincados sobre coberturas e de natureza comercial ou,
ainda, o tratamento de problemas em matéria de conformidade legal.
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Encaramos a empresas com as quais trabalhamos não apenas como clientes em relação a
determinado projeto, mas também como parceiros de negócios, tanto a curto como a longo prazo. Centramo-nos não apenas na
prestação de aconselhamento no contexto do setor dos seguros, mas também nas circunstâncias vigentes e nas aspirações dos
clientes no ramo.
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A equipa de Seguros da DLA Piper é uma das maiores e mais sólidas do mundo, integrando mais de 300 advogados que servem o
setor dos seguros em todo o globo.
Oferecemos um leque completo de serviços relacionados com a atividade seguradora, incluindo no domínio das transações,
regulação, resolução de litígios comerciais, pedidos de indemnização, concorrência, reestruturação e resposta a emergências.
Representamos tanto startups como companhias seguradoras e resseguradoras multinacionais do ramo vida e outros, entidades da
Lloyd's, intermediários, bancos, fornecedores de capitais (incluindo fundos de cobertura do risco, fundos de participações não
cotadas (private equity funds) e fundos de capital de risco, entidades reguladoras e outros participantes no setor dos seguros.
A DLA Piper conhece bem não só a atividade seguradora como também as questões de natureza jurídica que lhe subjazem. Muitos
dos nossos advogados têm experiência prévia como executivos comerciais, advogados internos, bancários e consultores de
gestão do ramo dos seguros. Esta combinação entre experiência jurídica e experiência no ramo permite-nos implementar soluções
práticas e eficientes em termos de custos para os nossos clientes. A nossa sólida rede internacional de advogados possibilita o
acesso imediato a conhecimentos e à coordenação de esforços em várias áreas de prática e jurisdições.
Cedemos regularmente advogados para trabalharem diretamente para os clientes. Trata-se de uma oportunidade que acolhemos
com agrado, já que permite aos nossos advogados aprofundar os seus conhecimentos sobre o ramo. Acreditamos que devemos
conhecer aprofundadamente a atividade de cada cliente, de modo a podermos alcançar os resultados desejados, quer estejamos
perante uma reestruturação, a negociação e conclusão de operações complexas, a resolução de litígios intrincados sobre coberturas
e de natureza comercial ou, ainda, o tratamento de problemas em matéria de conformidade legal.
Encaramos a empresas com as quais trabalhamos não apenas como clientes em relação a determinado projeto, mas também como
parceiros de negócios, tanto a curto como a longo prazo. Centramo-nos não apenas na prestação de aconselhamento no contexto
do setor dos seguros, mas também nas circunstâncias vigentes e nas aspirações dos clientes no ramo.
A equipa de Seguros da DLA Piper é uma das maiores e mais sólidas do mundo, integrando mais de 300 advogados que servem o
setor dos seguros em todo o globo.
Oferecemos um leque completo de serviços relacionados com a atividade seguradora, incluindo no domínio das transações,
regulação, resolução de litígios comerciais, pedidos de indemnização, concorrência, reestruturação e resposta a emergências.
Representamos tanto startups como companhias seguradoras e resseguradoras multinacionais do ramo vida e outros, entidades da
Lloyd's, intermediários, bancos, fornecedores de capitais (incluindo fundos de cobertura do risco, fundos de participações não
cotadas (private equity funds) e fundos de capital de risco, entidades reguladoras e outros participantes no setor dos seguros.
A DLA Piper conhece bem não só a atividade seguradora como também as questões de natureza jurídica que lhe subjazem. Muitos
dos nossos advogados têm experiência prévia como executivos comerciais, advogados internos, bancários e consultores de
gestão do ramo dos seguros. Esta combinação entre experiência jurídica e experiência no ramo permite-nos implementar soluções
práticas e eficientes em termos de custos para os nossos clientes. A nossa sólida rede internacional de advogados possibilita o
acesso imediato a conhecimentos e à coordenação de esforços em várias áreas de prática e jurisdições.
Cedemos regularmente advogados para trabalharem diretamente para os clientes. Trata-se de uma oportunidade que acolhemos
com agrado, já que permite aos nossos advogados aprofundar os seus conhecimentos sobre o ramo. Acreditamos que devemos
conhecer aprofundadamente a atividade de cada cliente, de modo a podermos alcançar os resultados desejados, quer estejamos
perante uma reestruturação, a negociação e conclusão de operações complexas, a resolução de litígios intrincados sobre coberturas
e de natureza comercial ou, ainda, o tratamento de problemas em matéria de conformidade legal.

Contencioso: Prestámos aconselhamento à Swiss Re, a segunda maior companhia de resseguros do mundo, no âmbito de
vários litígios multijurisdicionais, ações judiciais, processos arbitrais e questões importantes relacionadas com os mercados de
capitais.
Arbitragem: Os nossos advogados representaram clientes em várias arbitragens internacionais no domínio dos resseguros (em
Londres e Nova Iorque), bem como no âmbito de ações judiciais em representação da IRB Brazil Re.
Perdas: No seguimento das cheias ocorridas na Tailândia em 2011, representámos, na qualidade de advogados principais, várias
companhias seguradoras e resseguradoras internacionais de vulto em ações relativas a perdas e danos alegados, e aos
respetivos pedidos de indemnização, de valor superior a 20 mil milhões de dólares.
Assuntos financeiros: Prestámos aconselhamento sobre soluções altamente estruturadas de títulos indexados a seguros, de
cobertura de risco em mercados de capitais transnacionais e de transformação do risco de seguros transnacionais para algumas
das maiores empresas do ramo dos seguros em todo o mundo.
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Fusões e aquisições: Participámos, em representação de companhias de seguros multinacionais, em diversas operações de
fusão e aquisição significativas e suscetíveis de influenciar os preços. Estas operações de fusão e aquisição de sociedades de
capital aberto envolvem mecanismos complexos de seguro, resseguro e migração e, nalguns casos, a realização de análises de
viabilidade em relação a transferências de carteiras de ativos ao abrigo da Parte VII da Financial Services and Markets Act (lei
dos serviços e mercados financeiros do Reino Unido) ou à apresentação de pedidos de alteração do domínio à Financial
Services Authority.
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