PORTUGAL
E ESPANHA

Soluções
globais.
Peritos
Locais.

caring counts | sedgwick.com

Soluções globais.
Peritos Locais.
A Sedgwick é umas das principais empresas de serviços globais
de gestão de sinistros e peritagens. Com mais de 50 anos de
experiência, conta com mais de 900 escritórios e 30.000
empregados em 80 países, oferecendo uma combinação única
de inovação e capacidade técnica numa ampla variedade de
áreas.
LÍDER EM SERVIÇOS DE GESTÃO E

mais rápidas e acertadas. Sem dúvida o

Para mais informações ou para

PERITAGEM DE SINISTROS A NÍVEL

uso inteligente das novas tecnologias

comunicar uma nova instrução, por

MUNDIAL

converte-se numa poderosa ferramenta

favor entre em contacto connosco:

A Sedgwick é um dos maiores

nas mãos dos nossos peritos.

fornecedores à escala global de soluções
integrantes de gestão de sinistros e
peritagens. Oferecemos um serviço que
combina a especialização e, capacidade
técnica e inovação numa grande
variedade de linhas de negócio.

ESTRATÉGIA DIGITAL
Hoje em dia, a capacidade de empregar
ferramentas tecnológicas em sinistros
é uma componente vital; desde utilizar
drones para vizualizar antecipadamente
os danos mais inacessíveis, como a
peritagem em vídeo para diminuir prazos
ou o acesso online a todos os dados para
ajudar os nossos clientes a tomar decisões

30,000

colaboradores
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CAPACIDADE DE RESPOSTA
A Sedgwick é um dos maiores

Ana Franco de Sarabia
Directora General España y Portugal

fornecedores à escala global de soluções
integrantes de gestão de sinistros e
peritagens. É por isso que podemos

T: +34 682 498 845
M: +34 91 566 3215
E: ana.francodesarabia@es.sedgwick.com

responder rápidamente às necessidades
dos nossos clientes com peritos locais.

Botelho Vaz
Director de Portugal

TRABALHAMOS COM O MERCADO
DOS SEGUROS:

T: +351 224 834 092
M: +351 919 857 370
E: botelho.vaz@pt.sedgwick.com

• Seguradoras
• Resseguradoras
• Corretores e Mediadores
• Sindicatos do mercado da Lloyd’s
• Empresas multinacionais
• Gestores de risco

80

paÍses

900+

escritórios

3.8 MM
sinistros
regularizados

“A nossa vasta experiência
permite-nos oferecer soluções
globais, com especialistas
locais em cada um dos países
onde operamos. ”

LEADER IN LOSS ADJUSTING AND
CLAIMS HANDLING SERVICES
We provide a broad range of resources
tailored to our clients’ needs in casualty,
property, marine, benefits, brand protection
and other lines. By delivering global
solutions backed by local expertise,
our services keep pace with the evolving
challenges of our diverse and varied clients.
Leveraging the knowledge and experience
gained from working with the world’s
leading organisations, we continually adapt
and advance our products and services.
Sedgwick is the largest global provider
of loss adjusting and claims handling
services.
Our approach is aimed at enhancing the
loss adjusting process and we strive to
fully support our clients in case of material
damage, liability, as well as medical advice
or risk assessment.
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Áreas de especialização
Contamos com especialistas em todos os ramos, oferecendo
serviços de gestão de sinistros e peritagens em habitações e
PMEs como em sinistros de grande envergadura e catástrofes.
INDÚSTRIA E AVARIA DE

ENERGÍA

MEIO AMBIENTE

MÁQUINAS

Em todo o mundo os sistemas elétricos

Os incidentes ambientais e respetivas

Gerimos o sinistro do início ao

estão a evoluir para novas tecnologias de

consequências requerem a rápida

fim, desde a assistência imediata

geração mais sustentáveis e distribuidas,

identificação e quantificação do dano

até ao contacto e diálogo com os

obrigando a mudanças de infraestruturas

assim como a implementação das medidas

especialistas necessários: investigação

e mudanças regulatórias, é por isso

adequadas de reparação e rastreio. A

da causa, recuperação de mercadorias,

que nos deparamos com uma enorme

nossa alta qualificação garante aos nossos

maquinaria, etc., conseguindo tanto a

variedade de sinistros que requerem uma

clientes o cumprimento dos processos e

correção de valores e a consequente

alta especialização do perito.

realização dos objetivos.

satisfação do cliente.

• Regeneração

• Derrames marítimos

• Veículos auto

• Transporte e distribuição

• Incêndios florestais

• Cogeração

• Perda de lucro

• Minas e aterros

• Distribuição

• Interrupções de abastecimento

• Instalações industriais

• Siderurgia

Mario Linaje
M: +34 634 407 081
E: mario.linaje@es.sedgwick.com
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• Meios subterrâneos

Juan Miguel Álvarez
M: +34 682 498 847
E: juan-miguel.alvarez@es.sedgwick.com

Fernando Barbero
M: +34 670 788 374
E: fernando.barbero@es.sedgwick.com

CONSTRUÇÃO

MARÍTIMO E TRANSPORTES

RC E LEGAL

Enfrentamos os sinistros mais graves

Este setor apresenta desafios próprios:

Os sinistros de RC requerem uma

e complexos relacionados com todo

navios, tripulação e mercadorias expostas

aproximação multidisciplinar, com foco

o tipo de obras civis e de edificação.

a todo o tipo de riscos, tanto no porto

específico e diferente dos de danos.

A nossa equipa técnica vem do setor

como no alto mar; várias partes estão

Realizamos peritagens e gerimos sinistros

da construção proporcionando o

envolvidas nas cadeias de abastecimento,

para seguradoras, corporações e sociedades,

conhecimento do setor ao mundo

muitas vezes com interesses opostos;

tanto em Espanha e Portugal como no resto

dos seguros garantindo êxito na

a expedição e armazenamento de

do mundo, facilitando soluções económicas.

investigação de causas e correções nas

mercadorias estão submetidas a complexas

• RC geral e de exploração

reclamações.

leis e normas de âmbito nacional e int.

• Produtos defeituosos e respetiva

• TRC/CAR

• Mecadorias

• RC Construção

• RC marítimo

• RC patronal / administradores e

• ALOP/DS

• Cascos e avaria de máquinas

• RC profissional contratual e extra

• Patologias

• Project cargo

• CAT/ Consórcio

• Marine & cargo TPA

Francisco Peydró
M: +34 669 936 318
E francisco.peydro@es.sedgwick.com

Carlos Mantecas (España)
M: +34 605 699 750
E: carlos.mantecas@es.sedgwick.com

Eduardo González (Resp. Edificación)
M: +34 629 488 333
E: eduardo.gonzalez@es.sedgwick.com

Cristiana Nunes (Portugal)
M: +351 963 905 216
E: cistiana.nunes@es.sedgwick.com

remoção

contratual
• Investigação de fraude e recuperação
Francisco López de la Serna
M: +34 682 498 844
E: francisco.lopezdelaserna@es.sedgwick.com

Nos sinistros é essencial ter uma comunicação fluída entre todas
as partes interessadas e por isso oferecemos uma gestão liderada
por único ponto de contacto que informa periodicamente a
evolução do sinistro – processo.
LINHAS PESSOAIS

TPA (THIRD PARTY

PATRIMONIAIS (PORTUGAL)

A nossa filosofia é fazer da peritagem

ADMINISTRATION)

Estamos preparados para regularizar

de sinistros uma experiência positiva

A nossa experiência em qualquer tipo

sinistros dos ramos patrimoniais e de RC

para o segurado e que agregue valor

de gestão com autoridade delegada,

Indústria e Comércio. Damos cobertura

à companhia de seguros, a partir da

garante um resultado altamente

a todo o território Continental e Ilhas

combinação de uma equipa humana

profissional e personalizado, ágil, eficiente

desde os nossos escritórios no Porto e em

altamente qualificada e as inovações

e acrescentando sempre valor para os

Lisboa.

técnicas mais avançadas do mercado.

nossos clientes

• Danos no património

• Peritagem presencial e não presencial

• Linhas pessoais e comerciais

• Responsabilidade Civil

• Controlo de reparações

• Responsabilidade Cívil

• Clientes privados

• Contra peritagens

• Autos

• Real Estate

• Análises de risco

• Contingências

Guillermo Beito
M: +34 660 652 458
E: guillermo.benito@es.sedgwick.com

Eva del Campo
M: +34 660 916 459
E: eva.delcampo@es.sedgwick.com

Marisa Lopes
M: +351 911 813 391
E: marisa.lopes@pt.sedgwick.com
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Outras linhas de
especialização
CIBER RISKS

INDÚSTRIA HOTELEIRA

LINEAS FINANCIERAS

É um setor em constante mudança e

Estamos altamente especializados

A nossa equipa de economistas e

cada vez mais exposto, os sinistros

para darmos resposta, nacional e

contabilistas, peritos em avaliações e

informáticos requerem uma solução

internacional, tanto em RC como em

investigações de fraude, proporcionam

adaptada e moldável. Oferecemos

danos, conhecendo-se perfeitamente

serviços de contabilidade forense,

serviços a clientes, mediadores e

as necessidades do funcionamento

quantificação de perdas económicas, análise

seguradoras:

e das normas inerentes a esta

financeira e serviços de avaliação para

• Verificação de risco

indústria.

seguradoras, advogados, indústria, comércio

• Peritagem e forensic IT
• Reparação de incidentes
• Mediação de incidentes
Fernando Lozano
M: +34 658 46 00 02
E: fernando.lozano@es.sedgwick.com

e todo o tipo de empresas.
Francisco Peydró
M: +34 669 936 318
E: francisco.peydro@es.sedgwick.com

• Fraude e infidelidade de

ARTE E CLIENTES PRIVADOS, HNW

• Perdas de stock

O setor da arte, antiguidades e

• Auditorias

joalharia é um nicho de mercado que
requer alta especialização. Garantimos

Devido às necessidades das contas de

a rapidez na resposta e um alto

imobiliário, contamos com uma equipa

nível de atenção como requisitos

dedicada que oferece uma resposta

indispensáveis.

imediata e ágil, transmitindo confiança

• Verificações de risco

e tratamento personalizado ao segurado

• Relatórios de estado de

através de um único ponto de contacto.

conservação
• Avaliações de obras de arte
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• Avaliação de ativos intangíveis
empregados

IMOBILIÁRIO

Juan Carlos Sánchez
M: +34 691 437 184
E: juancarlos.sanchez@es.sedgwick.com

• Perda de benefícios / ALOP

• Peritagens de sinistros
• Restauração de obras de arte
Alberto Dominguez
M: +34 649 681 586
E: alberto.dominguez@es.sedgwick.com

Fernando Lozano
M: +34 658 46 00 02
E: fernando.lozano@es.sedgwick.com

“Com mais de 50 anos de
experiência e uma cultura
de adaptação às práticas e
regulamentações locais, a
Sedgwick oferece um serviço
exclusivo para ajudar os
clientes a alcançar as suas
estratégias globais..”

Albania
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bahrain
Belgium
Bolivia
Brazil
Bulgaria
Canada
Cayman Islands
Chile
China
Colombia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
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Dominican Republic
Ecuador
Egypt
France
Germany
Greece
Guam
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Kenya

Kuwait
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia

Singapore
Slovakia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Trinidad & Tobago
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zambia

Coordenação internacional
Serviço a empresas espanholas e portuguesas com operações e
presença internacionais bem como a companhias estrangeiras
com interesses em Espanha e Portugal.

Escritórios Sedgwick
Escritórios Filiados

Aﬃliate oﬃces

Cobertura disponível

Dados de contacto
T: +34 915 663 247
M: +34 915 663 220
E: international-desk@es.sedgwick.com

Todos os sinistros são geridos de forma centralizada por um Supervisor de Conta para
garantir um único ponto de contacto.
Para além de ser responsável da tarefa e coordenação dos especialistas requeridos
em cada sinistro, o Supervisor de Conta garante que os interesses do cliente são
tidos em conta a nível local em cada país.
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Estratégia digital
Na Sedgwick apostamos no desenvolvimento de soluções
adaptadas ao mundo da peritagem; ferramentas eficazes
na simplificação de processos, redução dos custos de gestão,
economia em comparação com a reclamação solicitada e
detecção de fraude.
Estamos decididos a ser líderes no
desenvolvimento de soluções digitais. O que
impulsiona a nossa estratégia digital é a
crença de que a tecnologia deve satisfazer
pelo menos os seguintes critérios.
• Melhoria na experiência do cliente
Personalizado, intuitivo, efetivo, rápido,
claro
• Redução de custos de
indemnização e processamento
Self-service, melhoria das comunicações
• Redução de prazos
Protocolos eficazes, ferramentas adaptadas;
geradores de relatórios de especialistas
• Visão Global melhorada
BI, dados digitais, capacidade analítica
A nossa proposta inclui
• Portal de acesso para segurados 24/7/365
• Ferramenta de videoperitagem
• Drones: Acessos a lugares inacessíveis
• Conectividade móvel para peritos
• Geração de relatórios online: BI
• Sistema de gestão próprio
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“A cada ano perfeiçoamos
as nossas ferramentas
para antecipar as
necessidades do mercado.”
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Soluções globais.
Peritos Locais.

BARCELONA

Fernando Leal
M: +34 605 123 278
E: fernando.leal@es.sedgwick.com

BILBAO

Mario Linaje
T: +34 9144 568 941
M: +34 634 407 081
E: mario.linaje@es.sedgwick.com

MADRID

Ana Franco de Sarabia
T: +34 91 566 3215
M: +34 682 498 845
E: ana.francodesarabia@es.sedgwick.com

MÁLAGA

Alberto Dominguez
T: +34 952 103 022
M: +34 649 681 586
E: alberto.dominguez@es.sedgwick.com

OVIEDO

Ignacio Campilo
T: +34 985 112 189
M: +34 657 817 240
E: ignacio.campilo@es.sedgwick.com

SEVILLA

Eduardo González
T: +34 954 539 650
M: +34 629 488 333
E: eduardo.gonzalez@es.sedgwick.com

Para mais informações visite-nos em Sedgwick.com

VALENCIA

Francisco Peydró
T: +34 961 225 228
M: +34 669 936 318
E: francisco.peydro@es.sedgwick.com

OPORTO (PORTUGAL)

Botelho Vaz
T: +351 224 834 092
M: +351 919 857 370
E: botelho.vaz@pt.sedgwick.com

LISBOA (PORTUGAL)

Marisa Lopes
T: +351 219 582 536
M: +351 911 813 391
E: marisa.lopes@pt.sedgwick.com
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