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 A ASSOCIAÇÃO DE SEGURADORES E 
RESSEGURADORES DAS BERMUDAS 
(ABIR POR SUAS SIGLAS EM INGLÊS):

 São as principais seguradores e resseguradores de 
propiedade e risco diversificado das Bermudas

 Eles dão 97% dos prémios brutos dos quais estão 
listados nas empresas de Nova York ou Londres  
(86 % dos prêmios emitidos por aqueles 
registrados com a SEC dos EUA)i

 Eles emitido, coletivamente, US$72 bilhões  
em prémios brutos em todo o mundo (Ano 
Calendário-AC- 2015)

 Manter um Capital Mundial Agregado de  
US$96 bilhões (AC 2015)

 Empregan mais de 19,000 pessoas em os EUA, 
mais de 1,500 en Bermudas, mais de 9,800 en 
Europa, quase 8,200 en Ásia e Oceania, e quase 
44,500 em todo o mundo (AC 2015)

 MEMBROS DE ABIR, E OUTROS 
RESSEGURADORES DAS BERMUDAS, 
DESEMPENHAM UM PAPEL 
IMPORTANTE NA ECONOMIA  
DOS EUA :

 Resseguradores das Bermudas pagaram cerca  
de 30% das perdas sofridas, em 2005, pelos 
furacões Katrina, Rita e Wilma

 Seguradores das Bermudas pagaram US$22 bilhões 
para reconstruir a costa do Golfo e da Flórida em 
os EUA, por causa das terríveis temporadas de 
furacões em os anos 2004 e 2005

 Operadores de serviços das Bermudas fornecem 
mais de seguros de 60% de seguro de furacão  
em Florida e Texas

 Operadores de serviços das Bermudas fornecem 
até um terço do seguro agrícola nos estados-chave 
dos EUA

 Operadores de serviços das Bermudas  
suportam 25% seguro de mercado de seguros e  
de resseguros de responsabilidade médica dos EUA

 Resseguradores das Bermudas contribuíram  
US$35 bilhões em perdas por catástrofes dos  
EUA durante o período de 2001– 15

 MEMBROS DE ABIR, E OUTROS 
RESSEGURADORES COM SEDE  
EM AS BERMUDAS:

 Geram rendimento de 150 países
 Emitem 20% de resseguro total na Europa, 

colocou-a-corretor, para catástrofe de propiedade
 São esperados para pagar, em última análise, 62% 

das reclamações, como resultado do  
maior incêndios e explosões no Reino Unido,  
em tempo de paz, no terminal de petróleo 
Buncefield em 2005

 Fornecem 35% da capacidade de Lloyd de  
Londresii (dos quais, membros de ABIR, somente, 
fornecem 31%)

 Subscrevem 14% do total mundial, agregado,  
de prémios de resseguro

 Incluem 15 dos 40 principais resseguradores  
do mundo

 São fonte de 40% do mercado de resseguro 
catástrofe de propiedade, colocou-a-corretor,  
de EUa e o Reino Unido

 Fornecem 19.5% da capacidade de resseguro  
de terrorismo para a empresa especialista 
britânica, Pool Reiii

 OS RESSEGURADORES DAS 
BERMUDAS COBRIRAM:

 20% da perda global previsível combinada como 
resultado da explosão de Tianjin em 2015

 50% das perdas declaradas pelo naufrágio do 
cruzeiro Costa Concordia em 2012

 16% das responsabilidades declaradas resultantes 
do furacão Sandy em os EUA em 2012

 29% das responsabilidades declaradas pela 
participação internacional ressegurada pelo 
terremoto japonês de 2011

 37% das responsabilidades declaradas pela 
Tempestade Xynthia em Europa em 2010

 38% das responsabilidades declaradas pelo 
terremoto em Chile em 2010

 51% das responsabilidades declaradas pelo o 
agregado total de terremotos na Nova Zelândia  
em 2010 e 2011

 22% da perda teórica de US$1 bilhão para o 
accidente de avição da Air France em 2009

 25% das perdas de reaseguro declaradas pelos 
incêndios florestais em Alberta, Canadá, em 2016


