
Nossas soluções

Desenvolvemos produtos sob medida 
para mitigar riscos e assegurar o fiel 
cumprimento de contratos, sejam eles 
relacionados a obras e projetos, 
fornecimento de bens e equipamentos, 
prestação de serviços, concorrências ou 
licitações, dentre outras obrigações.

Nosso amplo portfólio de produtos, vasta 
experiência no mercado brasileiro e 
acesso a uma rede internacional de 
especialistas em Seguro Garantia permite 
oferecer as soluções mais adequadas a 
cada tipo de necessidade, tais como:

̤̤ Seguro̤Garantia̤do̤Licitante̤(BID):  ̤
garante o pagamento de indenização 
no caso de recusa de assinatura do 
contrato principal, nas condições 
propostas e dentro do prazo 
estabelecido no edital ou carta-
convite;

Figurando entre as seguradoras líderes do mercado, 
somos uma das maiores especialistas em Seguro 
Garantia do Brasil, oferecendo soluções customizadas 
para mitigação de riscos contratuais de instituições 
públicas e privadas. Com o apoio da solidez e força  
financeira do Grupo Swiss Re, garantimos grandes 
capacidades para aceitação de riscos, além de 
elevado conhecimento técnico, taxas competitivas  
e atendimento personalizado.
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̤̤ Seguro̤Garantia̤de̤Executante̤
Construtor/Fornecedor/Prestador̤
de̤Serviços:̤assumidas pelo 
construtor, fornecedor e/ou prestador 
de serviços;

̤̤ Seguro̤Garantia̤de̤Retenção̤de̤
Pagamentos: substitui as retenções 
de pagamento previstas 
contratualmente;

̤̤ Seguro̤Garantia̤de̤Adiantamento̤
de̤Pagamentos: ressarce o segurado 
dos adiantamentos concedidos ao 
tomador e não compensados na 
forma contratualmente prevista;

̤̤ Seguro̤Garantia̤de̤Manutenção̤
Corretiva: garante a performance das 
obrigações contratuais assumidas 
pelo construtor, fornecedor e/ou 
prestador de serviços, após a entrega 
das mesmas e aceite do segurado;
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Fale com a gente
Para mais informações sobre nossos 
produtos, serviços e soluções, entre em 
contato com nossa equipe:
Tel.:̤11̤3073̤8000

̤̤ Seguro̤Garantia̤Aduaneiro: cobre 
as obrigações assumidas para 
admissão temporária e trânsito no 
Termo de Responsabilidade e 
Declaração de Importação, conforme 
Decreto 543/2002;

̤̤ Seguro̤de̤Compra̤de̤Energia:̤
assegura o pagamento da compra de 
energia;

̤̤ Antecipação̤de̤Recebíveis:̤
assegura a performance contratual 
para obtenção da antecipação de 
recebíveis contratuais;

̤̤ Seguro̤Garantia̤Imobiliário: 
assegura o cumprimento das 
obrigações assumidas 
contratualmente, cobrindo tanto os 
permutantes quanto os adquirentes;

̤̤ Seguro̤Garantia̤Judicial: garante o 
pagamento de valor correspondente 
aos depósitos em juízo que o tomador 
necessite realizar no trâmite de 
procedimentos judiciais, em todas as 
esferas - civil, trabalhista e tributária;

̤̤ Seguro̤Garantia̤Judicial̤PGFN:̤
garante o pagamento de valor 
correspondente aos depósitos em 
juízo que o tomador necessite realizar 
no trâmite de procedimentos judiciais, 
para garantir débitos inscritos em 
dívida ativa federal;

̤̤ Seguro̤Garantia̤Administrativo:̤
garante a veracidade de créditos 
tributários e a interposição de recurso 
voluntário em processo 
administrativo, no âmbito Federal, 
Estadual e/ou Municipal;

̤̤ Seguro̤Garantia̤Completion̤
Bond:̤garante ao financiador a 
entrega da obra, conforme prevista 
contratualmente, mitigando o risco 
do “Project Finance”;

̤̤ Seguro̤Garantia̤Concessões: 
assegura por períodos anuais e 
renováveis o cumprimento das 
obrigações contratuais das 
concessões públicas - rodoviárias, 
portuárias, água e esgoto, coleta de 
lixo, entre outras.

Nossos produtos e serviços
̤̤ Equipe especializada, com profundo 

conhecimento técnico para atender 
com excelência às necessidades 
específicas de cada tipo de risco;

̤̤ Análise completa: o Tomador é 
analisado por nossos especialistas 
quanto à sua experiência técnica, 
econômica e financeira, bem como 
quanto à sua capacidade de cumprir o 
contrato;

̤̤ Elevada capacidade para aceitação 
de riscos;

̤̤ Não comprometimento da linha de 
crédito da empresa: o Tomador fica 
liberado para obter, junto às 
instituições de crédito, os recursos 
financeiros necessários à sua 
atividade e capital de giro;

̤̤ Processo de emissão rápido e  
eficaz: quando o Tomador está 
devidamente cadastrado e com o 
CCG assinado, o processo para 
obtenção das apólices se torna rápido 
e sem complicações.


