
Nossas soluções

̤̤ RC Geral Estabelecimentos 
Comerciais e/ou Industriais;

̤̤ RC Obras;
̤̤ RC Produtos, entre outros. 

Nossa capacidade

̤̤ Até R$ 60 M por apólice. 

Nossos clientes

̤̤ Companhias nacionais e 
multinacionais;

̤̤ Empresas com faturamento superior a 
R$ 50 M;

̤̤ Projetos de construção com valores 
mínimos de R$ 50 M. 

Nossos diferenciais

̤̤ Equipes de subscrição e vendas com 
profundo conhecimento da indústria 
de seguros, preparadas para trabalhar 
em conjunto com nossos parceiros a  
fim de entregar a melhor solução de 
cobertura requerida pelo segurado;

̤̤ Mais de 150 anos de experiência;
̤̤ Capacidade técnica reconhecida;
̤̤ Processo automatizado de emissão 

de apólices, que confere agilidade e 
rapidez na entrega dos documentos 
ao cliente;

̤̤ Acesso ao acervo das lições aprendidas 
pelo setor de seguros no mundo. 

Fale com a gente

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

Tel.:̤11̤3073̤8000

Desenvolvemos soluções inovadoras e customizadas 
para clientes dos mais diversos setores da indústria, 
fazendo o melhor uso das dimensões e diversificação 
global de nossas carteiras, solidez financeira e 
reconhecida expertise em subscrição.

Responsabilidade Civil

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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