
Tomar uma decisão envolve riscos. Ainda mais 
aquelas tomadas por executivos de grandes 
empresas. Por isso, acreditamos que preservar a 
tranquilidade desses profissionais no exercício de suas 
funções e proteção de seu patrimônio pessoal é 
fundamental para que eles alcancem o desempenho 
esperado pelas próprias corporações em que 
trabalham. 
 
Pensando nisso, oferecemos soluções de seguros 
personalizadas para nossos clientes em todo o mundo, 
elaboradas a partir do conhecimento e da experiência 
técnica em gestão de risco e capital.

Responsabilidade Civil para Diretores 
e Administradores - D&O 

Nossas soluções

Nossa equipe de D&O possui profundo 
conhecimento e expertise técnica de 
subscrição em Responsabilidade Civil 
para Diretores e Administradores

O nosso produto foi elaborado para 
amparar os executivos de forma ampla  
e obedecendo as especifi cidades do 
mercado brasileiro.

Nossos diferenciais

̤̤ Oferecemos uma das maiores 
capacidades financeiras disponíveis  
no mercado, com base na carteira 
diversificada do Grupo Swiss Re.

̤̤ Qualidade garantida na execução.
̤̤ Melhor serviço de atendimento ao 

cliente da categoria.
̤̤ Compromisso de relacionamento  

de longo prazo.
̤̤ Equipe dedicada com um amplo 

conhecimento do mercado local. 
̤̤ Nossos clientes podem acessar nossa 

rede global de especialistas quando 
necessário.

̤̤ Análise simplificada para Tomadores 
classificadas com SME.
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e Administradores - D&O

Sobre a Swiss Re Corporate Solutions Brasil

A Swiss Re Corporate Solutions Brasil é uma seguradora controlada pela Swiss Re Corporate Solutions Ltda. e tem o respaldo da força financeira e da experiência 
do Grupo Swiss Re. Em julho de 2017, em um movimento que marcou a indústria de seguros, firmou parceria com a Bradesco Seguros, passando a ter acesso  
exclusivo à sua rede de distribuição e transformando-se em uma das líderes no segmento de grandes riscos do país. A gama de produtos, direcionada a pequenas, 
médias e grandes empresas, vai desde a transferência de riscos padronizados e programas multilinha, até opções altamente customizadas às necessidades dos 
clientes, como seguro patrimonial, responsabilidade civil, marine, rural, garantia, aviação, engenharia, energia, entre outros. Para mais informações, visite  
www.corporatesolutions. swissre.com.br ou siga-nos em Twitter@SwissRe_CS.
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Para mais informações sobre nossos 
produtos, serviços e soluções, entre em 
contato com nossa equipe:
Tel.:̤11̤3073̤8000

Podemos destacar:
̤̤ Atos danosos do segurado;
̤̤ Reembolso ao tomador;
̤̤ Mercado aberto de capitais;
̤̤ Advogados Internos;
̤̤ Bloqueio e indisponibilidade de bens;
̤̤ Confisco de bens, restrição de 

liberdade, deportação e extradição;
̤̤ Contadores internos;
̤̤ Custos emergenciais;
̤̤ Danos morais;
̤̤ Inabilitação;
̤̤ Práticas trabalhistas;
̤̤ Responsabilidade tributária;
̤̤ Erros e omissões;
̤̤ Danos Ambientais; 
̤̤ Danos Materiais e Corporais;
̤̤ Multas e Penalidades; 
̤̤ Segurados Aposentados; 
̤̤ Cônjuges, Espólio, Herdeiros e 

Representantes legais das pessoas 
Seguradas; 

̤̤ Cobertura para novas subsidiárias;
̤̤ 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;

̤̤ Gerenciamento de Crise para Pessoa 
Física e Jurídica.

Nossas coberturas Fale com a gente


