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““Uma cultura de excelência em serviço combinada 
com a nossa paixão pela simplicidade e inovação 
faz da Amedex uma empresa revolucionária e uma 
líder respeitada na indústria.
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Sobre nós

Amedex Assurance Corp I.I. (Amedex) é uma companhia de 
seguros global focada em fornecer proteção �nanceira de longo 
prazo a indivíduos e empresas com uma abordagem única focada 
na América Latina e  Caribe.

O que nos diferencia como um parceiro de con�ança é a dedicação 
comprovada para nossos clientes. Honramos cada compromisso e 
agregamos valor a tudo o que fazemos. 

Uma cultura de excelente serviço, combinada com a nossa paixão 
por simplicidade e inovação fazem da Amedex uma empresa 
revolucionária e uma líder respeitada na indústria. Nossa plataforma 
tecnológica foi projetada exclusivamente com o cliente em mente.
 
A Amedex oferece um nível superior de dinamismo, e�ciência e 
personalização em cada interação.

Por mais de quatro décadas, nossos parceiros de negócios têm 
sido fundamentais para a base dos valores, cultura e sucesso da 
Amedex. Com uma combinação dos mais seletos e experientes 
consultores e uma nova geração de pro�ssionais, a Amedex 
oferece a cada cliente uma solução dedicada de gerenciamento 
de riscos que assegura a eles uma sólida proteção �nanceira. 

Conduzimos nossos negócios de maneira social e ambientalmente 
responsável, fazendo um esforço consciente para contribuir 
para um planeta mais saudável.

Reconhecemos a importância das comunidades e países que 
são as raízes da nossa empresa. Nosso compromisso permanece 
forte em retribuir e contribuir com uma parte do nosso sucesso 
�nanceiro para inspirar mudanças e realizações positivas para 
as pessoas da América Latina e do Caribe.



 Michael é um veterano experiente e altamente 
conceituado no setor de seguros com mais de 30 anos de 
experiência no mercado latino-americano.

 Michael é um elemento-chave na criação e 
gerenciamento de startups que provaram ser extremamente 
lucrativas e competitivas, Michael e sua família fundaram 
a Amedex Insurance Company, juntamente com sua rede 
médica USA Medical Services que posteriormente foram 
vendidos para a BUPA Worldwide, um provedor líder de 
seguro de saúde.
 
 A Amedex e a USA Medical cresceram para se 
tornar o principais fornecedores de seguros e serviços 
médicos para pessoas físicas e jurídicas na América Latina 
e Caribe, gerando mais de US $ 300 milhões em prêmios 
médicos e atendimento a mais de 1 milhão de clientes 
em 42 países.

 Michael �cou a bordo com a BUPA Worldwide 
supervisionando a transição, a �m de continuar os 
negócios baseados em relacionamentos que ele cultivou 
ao longo dos anos. Mais recentemente, Michael foi Presidente 
do Private Client International Major Medical Division com 

a Pan-American Life Insurance Group, levando o portfólio 
individual de saúde a quase US $ 100 milhões em prêmios. 
Michael foi capaz de continuar fazendo negócios nos 
mesmos países e com os mesmos relacionamentos, 
tornando a PALIG um nome familiar e colocando a linha 
Private Client dentro da principal integridade de pro�ssionais 
de seguros na América Latina.
 
 Estes são os relacionamentos que moveram 
Michael recriar o que foi originalmente bem-sucedido: a 
visão da marca Amedex em conjunto com uma plataforma 
digital com tecnologia de ponta, bem como retomar 
oportunidades de negócios com base em seus relaciona-
mentos. A marca Amedex foi renomeada para a atual 
Amedex Assurance Corp. I.I.  Seu foco no seguro de vida 
a Termo, combinado com serviço de primeira classe e 
tecnologia avançada, oferece uma grande oportunidade 
para expansão de negócios e serviços para todos.

 Michael reconhece a importância das comunidades e 
países e tem um forte compromisso em devolver uma parte 
do sucesso �nanceiro da Amedex e contribuir para o progresso 
das pessoas em toda a América Latina e Caribe.

Michael Carricarte
Fundador
Amedex Assurance Corp. I.I

Uma História de Sucesso



Forte Apoio Financeiro: 

Reinsurance Group of America (RGA) é um parceiro estratégico e 
�nanceiro muito importante para a Amedex. A RGA ressegura 
todos os negócios da Amedex, dando suporte a todos os clientes 
com força �nanceira superior.
 
Nossa parceria com a RGA permite maior �exibilidade de 
subscrição,fornece ferramentas avançadas de gerenciamento 
de riscos e aprimora nossa competitividade geral.

A RGA é a única resseguradora global focada exclusivamente
no setor de vida e saúde, é a terceira maior resseguradora
neste setor em todo o mundo.

Até dezembro de 2019, a RGA tinha:
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Solidez Regulatória e Financeira

Fonte: https://www.rgare.com/about-rga/rga-key-facts-and-�gures



Solidez Regulatória e Financeira

Amedex Assurance Corp I.I. é uma seguradora autorizada e registrada em Porto Rico e é propriedade da 
Amedex Assurance Company. A companhia atende a todos os requisitos legais estabelecidos pelo regu-
lador e excede todos os requisitos �nanceiros de solvência e liquidez, estabelecidos pelo Puerto Rico O�ce of 
the Commissioner of Insurance. Somos classi�cados como uma companhia de seguros Classe 5, especial-
izada em produtos de seguros de vida e sujeitos aos sistemas contábeis GAAP dos Estados Unidos da 

  O programa de credenciamento NAIC é um indicador fundamental 
da regulamentação de solvência, e aumenta o nível de responsabilidade dos 
departamentos estaduais de seguros.

  Os departamentos de seguros credenciados devem passar por uma 
ampla e rigorosa revisão por uma equipe de revisão independente a cada 5 anos para 
garantir que os departamentos continuem atendendo aos padrões básicos de supervisão 
da solvência �nanceira.

  A equipe do NAIC apoia os esforços regulatórios e representa um 
coletivo de pontos de vista dos reguladores estaduais, nacional e internacionalmente.

  Por meio do NAIC, os reguladores estaduais de seguros estabelecem 
padrões e práticas recomendadas, realizam revisão por pares e coordenam sua 
supervisão regulatória.

  O NAIC é a organização de suporte normativo e regulatório 
dos EUA,  criada e governada pelos principais reguladores de seguros dos 
50 estados, o Distrito de Columbia e cinco territórios dos EUA.

  A entendidade reguladora porto-riquenha, Puerto Rico O�ce of the 
Commissioner of Insurance, é credenciada como parte da National Association of 
Insurance Commissioners (NAIC) dos Estados Unidos da América.



Nossos Produtos

Nosso conjunto de produtos foi projetado pensando em nossos clientes, com 
um foco especial na simplicidade, inovação e tecnologia. Um abrangente 
portfólio de produtos de seguro de vida que combinam �exíveis e competitivas 
opções de proteção para suas necessidades de curto, médio e longo prazo 
para clientes individuais e corporativos.

Easy Term  

Master Term 

Seguro de Vida Corporativo

Processo Totalmente Automatizado

Termos 10, 15, 20, 30 anos / Prêmios Nivelados e Garantidos

Modelo simpli�cado de subscrição SEM exames médicos

Coberturas de USD 100,000 a USD 500,000

Processo Totalmente Automatizado

Termos 10, 15, 20, 30 anos / Prêmios Nivelados e Garantidos

Coberturas Elevadas com Análise de Risco

Cobertura desde USD 500,000 a USD 50,000,000

Cobertura Global Flexível com preços atrativos

Disponível para empresas locais, regionais ou multinacionais

Coberturas em várias camadas para uma ampla gama de ocupações
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