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Moneris Seguros

Seguro de si.
Seguro da sua
empresa.
O risco e a sua imprevisibilidade fazem parte do quotidiano. Porque cada pessoa
ou empresa tem diferentes necessidades de proteção, analisamos, desenhamos,
implementamos e gerimos soluções de seguros à sua medida – desde os riscos
tradicionais aos emergentes.
A complexidade do atual contexto em que as empresas atuam traz desafios
constantes que exigem uma resposta global e integrada para gerir e mitigar os
riscos a que estão expostas e que podem ameaçar não só a sua competitividade,
bem como a sua própria continuidade.
Quaisquer que sejam os desafios da sua empresa, ou o clima económico em que
opera, garantimos a proteção mais avançada para o seu negócio. Temos uma
abordagem personalizada. Entendemos o seu negócio e avaliamos, caso a caso,
o risco de cada cliente. Só assim conseguimos desenhar soluções de proteção
ajustadas e que respondam aos múltiplos riscos que enfrenta - financeiros, legais,
operacionais e ambientais.
Qualquer que seja a sua dimensão ou setor de atividade, avaliamos os riscos das suas
operações e garantimos a melhor cobertura para o seu património, colaboradores e
responsabilidade.
Como a Moneris Seguros pode ser relevante para o seu negócio?
Acompanhando todo o ciclo da gestão de risco, desde a identificação
e análise dos riscos, à definição das medidas que mitigam o
seu impacto, e ao desenho e customização das coberturas dos
programas de seguros.

Garantindo a proteção dos seus ativos, resultados e
responsabilidades (incluindo as dos diretores e administradores).
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Conhecimento e experiência
Com origem no Grupo Moneris e na sua rede de escritórios localizados em diferentes
geografias de Portugal, a Moneris Seguros faz parte do Grupo MDS. A Moneris Seguros
tem por base o conhecimento profundo do Grupo Moneris em empresas de todas as
dimensões e diversas atividades económicas, aliado à experiência de 35 anos da MDS no
mercado segurador português.
Contando com uma equipa que analisa as necessidades de proteção de cada cliente, a
Moneris Seguros compreende os seus desafios numa perspetiva integrada e, por isso, as
soluções e serviços que apresenta respondem de forma adequada aos riscos inerentes,
assegurando os necessários sistemas de proteção
Sobre a MDS
Multinacional que atua na área da corretagem de seguro e resseguro e consultoria
de risco. Diretamente presente em oito países, atua em todo o mundo através da sua
participada Brokerslink, empresa global de corretagem de seguros presente em cerca de
100 países.
Sobre a Moneris
Líder em Portugal nas áreas de contabilidade, consultoria e apoio à gestão, garantindo
as soluções e serviços que respondem da forma mais adequada às necessidades dos
seus clientes.
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Partilhamos a sua
visão do futuro.
A Moneris tem uma abordagem focada no cliente,
com uma oferta integrada de serviços e soluções que
permite prestar às organizações um apoio de 360
graus na área da gestão, promovendo a excelência da
informação financeira e a melhoria dos processos de
tomada de decisão críticos para o seu sucesso.
Somos o maior grupo nacional de contabilidade e
apoio à gestão, presente de norte a sul de Portugal,
com uma rede de 18 escritórios sustentada por,
aproximadamente, 300 consultores.

•
•
•
•
•
•
•

contabilidade e reporting
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Os nossos serviços são garantidos por equipas com
um profundo conhecimento em todos os setores de
atividade, o que permite que cada cliente beneficie
do apoio de profissionais que entendem os seus
desafios e o acompanham em cada obstáculo.
Conhecer bem os nossos clientes é para nós essencial,
para que possamos responder proativamente às suas
necessidades.
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