
Responsabilidade Civil para Administradores 
Seguro D&O

Calcular o seguro D&O nunca foi tão simples! Na Swiss Re Corporate Solutions 
Brasil, o Corretor pode fazer o cálculo, gerar e efetivar propostas de seguros 
D&O, com limites de contratação entre R$ 1 e 30 milhões, por meio de 
um único sistema, simples e fácil de usar. Além disso, pode acompanhar todo 
o processo e gerenciar seus negócios online.

Para aceitação do risco, o segurado deve atender aos seguintes critérios:Conheça os requisitos para 
aceitação do risco e comece  
a cotar agora mesmo!

Confira os segmentos que são aceitos para cotação:A atividade do segurado  
deve estar dentro do apetite 
de risco da companhia.  ̤ Agricultura e pecuária

 ̤ Cosméticos
 ̤ Engenharia elétrica, mecânica  

e eletrônica
 ̤ Engenharia mecânica
 ̤ Equipamentos de  

informática/escritório
 ̤ Fabricação de produtos plásticos  

e de borracha 
 ̤ Fabricação de têxteis/vestuário
 ̤ Hardware
 ̤ Imobiliária/administração de imóveis
 ̤ Indústria automobilística

 ̤ Indústrias de alimentos e bebidas
 ̤ Indústrias de manufatura
 ̤ Indústria de metais e metalúrgica
 ̤ Indústria de móveis
 ̤ Indústrias de papel, impressão e 

atividades de suportes relacionados
 ̤ Indústria química
 ̤ Serviços de tecnologia da informação
 ̤ Serviços gerais
 ̤ Serviços profissionais (contador, 

arquitetos, engenheiros, etc)
 ̤ Transporte, logística e armazenagem

 ̤ 100% de operação local
 ̤ Empresa de Capital Fechado  

(S.A., Ltda.)
 ̤ Não haver histórico e/ou 

expectativas de sinistros
 ̤ Não ter exposição em outros países 

(EUA, Canadá, Austrália e Europa)
 ̤ Nos últimos 3 anos não ter mais  

de 1 exercício com prejuízo

 ̤ Patrimônio Líquido positivo
 ̤ Patrimônio Líquido/Total de Ativos 

maior que 15%
 ̤ Receita bruta de até R$ 1 bilhão
 ̤ Tempo de operação igual ou  

maior que 3 anos



O nosso produto foi elaborado para amparar os executivos de forma ampla e 
obedecendo as especificidades do mercado brasileiro. Destacamos as  
seguintes coberturas: 

Coberturas disponíveis

Produto(s) comercializado(s) por: Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. | CNPJ: 72.145.931/0001-99. Processo(s)  

SUSEP: 15414.900779/2017-27 15414.901375/2017-51 | 15414.901374/2017-14. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 

incentivo ou recomendação a sua comercialização. Ouvidoria: 0800 773 31 03 | Caixa Postal: 60.530 - CEP 05804-970 / São Paulo, SP 

ouvidoria_swissrecsbrasil@defenseg.srv.br. SAC: 0800 008 9756 I Deficientes auditivos: 0800 008 9758. 

 ̤  Forma de pagamento: boleto com  
30 dias para pagamento 

 ̤ Parcelamento: até 4 parcelas sem 
juros; ou de 5 a 7 parcelas com juros

Comercialização

 ̤ Advogados internos
 ̤ Atos danosos do segurado
 ̤ Bloqueio e indisponibilidade de bens
 ̤ Cobertura para novas subsidiárias
 ̤ Confisco de bens, restrição de 

liberdade, deportação e extradição
 ̤ Contadores internos
 ̤ Cônjuges, espólio, herdeiros  

e representantes legais  
das pessoas seguradas

 ̤ Custos emergenciais
 ̤ Danos morais
 ̤ Danos ambientais
 ̤ Danos materiais e corporais
 ̤ Erros e omissões

 ̤ Gerenciamento de crise para  
pessoa física e jurídica

 ̤ Inabilitação
 ̤ Multas e penalidades
 ̤ Práticas trabalhistas
 ̤ Processos judiciais de um segurado 

contra outro segurado
 ̤ Processos judiciais ou arbitrais 

movidos pelo próprio tomador e/ou 
pelas controladas e/ou subsidiárias 
contra o segurado

 ̤ Reembolso ao tomador
 ̤ Responsabilidade tributária
 ̤ Segurados aposentados 

Dúvidas? Fale com a gente!

Para mais informações sobre nossos 
produtos, serviços e soluções entre em 
contato com a nossa equipe: 

Central de atendimento 
dias úteis, das 8h às 18h 

E-mail 
atendimento_swissre@swissre.com
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