
Patrimonial
Compreensivo empresarial

O seguro compreensivo empresarial da Swiss Re Corporate Solutions é 
direcionado a pequenas e médias empresas dos setores de comércio, 
indústria e prestação de serviços. O corretor pode fazer o cálculo, gerar e 
efetivar a proposta, bem como acompanhar todas as etapas do processo, por 
meio de um único sistema, simples e fácil de usar.

Limite de contratação

(LMG CB) > R$ 10 milhões 
(LMG CB + M LMG LC) < R$ 30 milhões 
 
LMG CB - Limite Máximo de Garantia Contratado para Cobertura Básica 
M LMG LC - Maior Limite Máximo de Garantia Contratado para Cobertura Acessória 
(Lucros Cessantes) 
 
Coberturas disponíveis

 ̤ Básica: incêndio, queda de raio e explosão ou implosão de qualquer natureza.
 ̤ Acessórias: mais de 40 coberturas acessórias disponíveis de acordo com a atividade 

do segurado
 
Vantagens

 ̤ Cotação on-line e processo simplificado
 ̤ Mais de 200 segmentos de riscos disponíveis para cotação on-line (autonomia 

corretor): escritório, consultório, floricultura, pet shop, padaria, lavanderia, academia, 
material de construção, bar e restaurante, entre outros.

 ̤ Taxas e franquias regionalizadas
 ̤ Descontos promocionais de acordo com a atividade do segurado 

 
Opções de cálculo

 ̤ Local a Local - autonomia do corretor:  
- cada local de risco possui sua classificação, coberturas e seu limite de contratação̤

 ̤ LMI Único - sob consulta: 
- limite de contratação e coberturas restrito (necessária análise de subscrição) 
- somente para proponentes com mais de 5 locais de risco; vantagem em prêmio

 
Assistência 24 horas

 ̤ Na ocorrência de um evento previsto na empresa segurada relacionada a eventos 
cobertos, com mais de 15 serviços disponíveis.

 
Comercialização

 ̤ Parcelamento: 
- até 4 parcelas sem juros 
- acima de 4 parcelas até 7 parcelas com juros

 ̤ Forma de pagamento:  
- Boleto com 30 dias para pagamento

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 
(21) 3174 9633

E-mail 
atendimento_empresarial@swissre.com
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