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Sobre a IUMI

Como uma organização não-governamental 
protegemos e promovemos os interesses 
dos nossos membros através da nossa 
representação em diversos órgãos nacio-
nais, regionais e internacionais, como a 
União Europeia e a Organização Marítima 
Internacional (IMO). 

Em 2016 nós estabelecemos o primeiro 
braço da IUMI na ásia em Hong Kong para 
uma melhor visibilidade e apoio nesta 
importante região de seguros marítimos.

Somos uma organização profissional, 
sedeados e registados em Hamburg, 
Germany, e conduzidos pelos nossos 
membros para os nossos membros. Nossas 
raízes remontam a 1874 e nos orgulhamos 
de ser a associação do setor segurador mais 
antiga do mundo. 

Com mais de 100 membros nos comitês 
técnicos atuantes, 21 Parceiros Profissionais 
da IUMI (IPP) e 19 filiais, disponibilizamos 
uma plataforma única para a troca de ideias, 
informações de mercado e melhores práticas, 
reforçando o profissionalismo e os padrões 
do setor à escala global. 

— Uma voz do setor
— Lobby
— Estatísticas
— Informação
— Formação
— Acesso a todas as regiões
— Rede de contactos / conferências

Ser membro da IUMI proporciona um 
conjunto de benefícios que incluem: 

A União Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) 
é a voz de referência, de confiança e unificada do 
mercado de seguros marítimos global. Representamos 
atualmente mais de 40 associações de seguros e 
resseguros marítimos nacionais e no mercado, e 
através da respetiva participação, cobrimos mais de 
90% dos prêmios de seguros marítimos no mundo. 
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O nosso setor está atravessando um período de 
mudanças, influenciado pela situação política, 
econômica e tecnológica. A digitalização e a 
cibersegurança terão um forte impacto no futuro 
do transporte marítimo e da logística, mas nós 
estamos preparados? Temos de trabalhar juntos para 
compartilhar o conhecimento e a especialização, 
para ajudar a todos a compreender os desafios e 
oportunidades emergentes que inevitavelmente 
enfrentaremos. Um ponto forte em particular da IUMI 
é a sua capacidade de unir todo o setor segurador 
marítimo e falar com coerência em uma só voz e ser 
ouvida.

Richard Turner 
IUMI President & CEO RSA Luxembourg   
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Desempenhamos um papel de pivô no âmbito de 
uma ampla rede de interesses dos setores marítimos 
e segurador e trabalhamos de perto com eles para 
identificar e monitorar questões estruturais relevantes 
para o setor de seguros marítimos global. Isto nos 
permite influenciar opiniões e propor possíveis ações, 
sempre que for apropriado.

Entre as iniciativas mais recentes está o nosso 
apelo para a implementação imediata e apropriada 
de medidas internacionais para disponibilizar um 
Local de Refúgio para navios em dificuldade; e a 
necessidade de melhorar os sistemas de combate a 
incêndios em navios de porta conteineres. Promover 
os interesses dos nossos membros está no centro de 
tudo o que fazemos e continuaremos a defender com 
eficácia todos os assuntos relevantes para os seguros 
marítimos.

Helle Hammer 
IUMI Policy Forum Chair & Managing Director 
Cefor, Oslo, Norway
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O Facts & Figures Committee da IUMI elabora 
um relatório estatístico sobre o setor de seguros 
marítimos duas vezes por ano. Estes relatórios são 
amplamente reconhecidos como a fonte de infor-
mação mais abrangente e rigorosa que se encontra 
disponível. Apresentam métricas e tendências chave 
abrangendo prêmios de subscrição globais; relatórios 
sobre a situação atual dos seguros de Transporte de 
Cargas, Cascos e Offshore Energy e estatísticas gerais 
sobre frotas e cargas. Os nossos relatórios são usados 
em todo o setor para apoiar a tomada de decisões e a 
análise de riscos.

Don Harrell 
IUMI Facts & Figures Committee Chair &  
Head of International Insurance 
Global Head of Marine, Aspen Insurance,  
London, United Kingdom
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No setor de seguros marítimos em permanente mudança, nossos membros 
podem contar com a Lista de Problemas Atuais (O Policy Agenda destaca) 
da IUMI como o seu guia de referência que define os problemas relevantes 
que o nosso setor enfrenta atualmente. O Policy Agenda destaca e resume 
todos os tópicos chave e apresenta a posição atual da IUMI.

A nossa publicação trimestral  – IUMI Eye – é um resumo de todas as infor-
mações recentes e relevante para os seguros marítimos, com um misto de 
artigos técnicos, sobre questões regulatórias e assuntos mais genéricos 
do setor. Tornou-se uma publicação de leitura obrigatória para os nossos 
membros e para todos os que tenham interesse no nosso setor.

Em nossa conferência anual, que decorreu ao longo de três dias, realizamos 
10 workshops que apresentaram aos membros a posição atualizada sobre 
um conjunto de questões temáticas. Isto permitiu-lhes ampliar o seu conhe-
cimento e reforçar as suas atividades de perfil de risco. Permanecer atuali-
zado em um setor em permanente mudança é um desafio, mas ter acesso 
aos workshops da nossa conferência e aos materiais produzidos possibilita 
aos nossos membros uma vantagem definitiva.

Na IUMI acreditamos nos benefícios de compartilhar o conhecimento. 
Seguindo o reposicionamento de nossa marca em noss site criamos a 
função de pesquisa que permite aos usuários buscar em nosso extenso 
arquivo de documentos por interesse e documentos relevantes. Esta base 
de dados contem o mais abrangente conteúdo especializado sobre os  
seguros marítimos a nível global.

Lars Lange 
IUMI Secretary General 
Hamburg, Germany
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Formar os nossos colaboradores, especialmente 
os recém-chegados, é crucial para o sucesso futuro 
e prosperidade do setor dos seguros marítimos. 
A formação é uma missão fundamental da IUMI 
e dividimos as nossas atividades em cinco áreas: 
webinars regulares; tutoriais on-line; formação presen-
cial; construção de programas formativos nacionais; 
e a criação de uma base de dados de formação 
interativa. As ferramentas práticas e os programas de 
formação que agora estamos a oferecer – ou a desen-
volver – irão ajudar o nosso setor marítimo a reter a 
ampliar o seu talento.

John Miklus 
IUMI Education Forum Chair & President 
American Institute of Marine Underwriters,  
New York, United States of America
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A IUMI é uma organização internacional com membros 
do mundo inteiro. Recentemente, adotamos medidas 
significativas para estabelecer pontes e melhorar a 
conectividade entre regiões para incentivar a partilha 
de conhecimento e as melhores práticas. Como por 
exemplo a criação do nosso hub asiático em Hong 
Kong – promovendo a primeira presença permanente 
da IUMI fora da Europa.

Peter Tam 
IUMI Policy Forum & Education Forum  
& Chief Executive of the  
Hong Kong Federation of Insurers, Hong Kong

International Union of Marine Insurance
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A IUMI é uma plataforma de enorme sucesso para 
networking através das suas atividades de associação, 
assim como a sua conferência anual e o fórum asiático. 
Tido como o maior evento anual na área de seguros 
marítimos, a conferência anual atrai mais de 600 parti-
cipantes e 60 oradores e conferencistas de elevada 
reputação que fazem apresentações sobre questões 
de mercado fundamentais e de elevada relevância. 
Juntando profissionais de diferentes áreas do mundo 
inteiro com um interesse em comum, as conferências 
da IUMI são conhecidas mundialmente por levantar e 
debater questões essenciais e por facilitar oportuni-
dades de estabelecer contatos.

Mike Brews 
2018 IUMI Cargo Committee Member  
& Annual Conference Organising  
Committee Chair, Cape Town,  
South Africa, & Underwriting Manager,  
Horizon Underwriting Managers 



Como se tornar membro da IUMI?

Todos os quatro níveis têm os mesmos 
direitos como membro, incluindo:

1.  Direito a participar nas conferências  
da IUMI;

2.  Acesso as áreas restritas por senha no  
site da IUMI;

3. Acesso as estatísticas da IUMI;
4. Acesso a base de dados da IUMI;
5.  Participação no programa de formação da 

IUMI com redução ou isenção de preço;

6.  Direitos de voto nas reuniões do  
Conselho da IUMI;

7.  Direito a nomear candidatos para os 
Comitês Técnicos da IUMI;

8.  Elegibilidade para fazer parte do  
Comitê Executivo da IUMI;

9.  Benefícios da rede de contactos exclusiva 
da IUMI, incluindo Filiais e Parceiros 
Profissionais da IUMI.

Prémios de seguros marítimos anuais (USD) Quota de membro anual (EUR)

Nível 4 <100 m 4,155

Nível 3 100 m – 250 m 6,180

Nível 2 250 m – 500 m 7,305

Nível 1 500 m + 13,290

Os membros tradicionais são apenas as associações 
de seguro marítimo nacionais e de mercado. Na falta 
dessas associações, também podem ser elegíveis 
como membros, órgãos similares que atuem na mesma 
qualidade que as associações de seguros marítimos 
nacionais/de mercados.

As novas associações de membros são eleitas durante  
a conferência anual em Setembro pelo Conselho  
da IUMI. As candidaturas devem ser apresentadas 
antecipadamente através do Secretariado da IUMI.

A cota anual de membro é determinada pelo montante 
anual de prêmios de seguros marítimos emitidos no 
respetivo mercado.



Contacto

IUMI 
International Union of Marine Insurance e.V. 
Grosse Elbstrasse 36 
D–22767 Hamburgo

Telefone +49 40 2000 747-0 
info@iumi.com 

iumi.com

Lars Lange 
Secretary General

Hendrike Kühl 
Policy Director

Corinna Wintjen 
Executive Assistant

Membro Associado da IUMI
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Em setembro de 2018 A IUMI iniciou uma nova categoria 
de filiação, “Membro Associado”. Esta categoria é  
destinada a associações que estejam a ponderar a 
adesão à IUMI como um membro pleno.

Ser Membro Associado permite que uma associação 
faça parte da IUMI por um período de até três anos  
por uma quota reduzida de EUR 1000 por ano, com 
direitos de membro limitados. Durante este período de 
um ano, o Membro Associado pode conhecer melhor  
a IUMI e as suas vantagens, e decidir se pretende 
tornar-se membro de pleno direito.

Deverá ser contatada a Secretaria Geral da IUMI  
para mais informações.

mailto:info@iumi.com
http://iumi.com
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