A APIMA e a MDS estabeleceram um protocolo que permite aos associados terem acesso a
condições privilegiadas para definição e gestão do seu programa de seguros.
A MDS está em condições de fornecer um serviço de elevada qualidade, porque:
. possui uma estrutura de recursos dedicados à parceria, com experiência no mercado e
conhecimento especializado;
. apresenta competitividade nas suas soluções de seguros, desenhadas à medida de cada cliente,
com condições, garantias e capitais muito vantajosos;
. mantém relações com todos os seguradores de mercado, estando constantemente à procura
da solução que melhor serve os interesses dos seus clientes.
. tem presença internacional, diretamente ou através da Brokerslink - empresa global de
corretagem, que gere uma rede de brokers presentes em cerca de 95 países - o que lhe permite
responder às necessidades das empresas multinacionais, que procuram uma gestão global e
integrada do seus programas de seguros.
Serviços MDS
Saúde e Vida | Riscos Corporativos: Patrimoniais e Perdas de Exploração, RC e Linhas
Financeiras, Crédito e Caução | Frotas | Cyber Security | Fusões e Aquisições | Gestão de
Sinistros | Programas Internacionais | Benefícios Empresariais | Programas de Afinidade
Sobre a MDS
A MDS é um grupo multinacional que atua na área da corretagem de seguro e resseguro e
consultoria de risco. É líder de mercado em Portugal, top 4 no Brasil e está presente também
em Angola e Espanha. Através da Brokerslink, uma das maiores organizações globais de
corretagem e serviços de consultoria de risco fundada pela MDS em 2004 e sedeada em Zurique,
está presente em mais de 95 países, com cerca de 400 escritórios e totalizando cerca de 10.000
profissionais da área dos seguros.
A MDS conta com know-how especializado nas mais variadas soluções de seguros, fruto de cerca
de 35 anos de experiência no setor, bem como da dispersão internacional dos seus clientes, o
que lhe permite oferecer soluções adaptadas às necessidades de cada cliente,
independentemente da dimensão ou setor de atuação.

