Manual de Comercialização
Ramo 62 – Penhor Rural
Ramo 30 – Benfeitorias e Produtos Agropecuários
(Bovinocultura, Suinocultura, Aviários e Produtos
Estocados)
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1.

Descrição dos Produtos

O seguro de Benfeitorias e Penhor se destina a soluções para bens diretamente relacionados às
atividades agrícola, pecuária, aquícola ou florestal, conforme as presentes condições gerais,
especiais e particulares.
Estes produtos se destinam a garantir soluções para as estruturas/edificações e instalações da
fazenda, definidos como Prédio, Máquinas Móveis e Utensílios (MMU) e Mercadorias e MatériasPrimas (MMP).
Ramo 30 – Benfeitorias amparam todas as soluções acima que não estejam vinculados a
Financiamento.
Ramo 62 – Penhor amparam todas as soluções acima e os ativos devem estar vinculados a
Financiamento.

2. Coberturas
O produto ampara inúmeras coberturas, iniciando pela básica que é a principal e precisa ser
contratada ao comprar o seguro de benfeitorias, posteriormente pode-se escolher as coberturas
adicionais.

2.2

Cobertura Básica

A cobertura básica é a principal e ampara Incêndio, Raio, Explosão e Implosão, conforme
condição. É necessário que seja contratada para adquirir o seguro.
Importante destacar que nenhuma cobertura adicional poderá ser superior a básica.
Para os eventos decorrentes da Básica, é possível amparar uma verba para as despesas de
salvamento e despesas de contenção de sinistros (*), até o limite fixado na apólice.
(*) A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor
do prejuízo vinculado à cobertura considerada.
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2.3 Coberturas Adicionais
- Vendaval até Fumaça: Vendaval, Furação, Ciclone, Tornado, Granizo, Queda de Aeronaves
ou Quaisquer Outros Engenhos Aéreos ou Espaciais, Impacto de Veículo Terrestres e Fumaça.
- Danos Elétricos
- Fermentação Própria ou Combustão Espontânea
- Deterioração de Mercadorias em Ambientes Frigorificados
- Roubo e Furto Qualificado de Bens nas Dependências da Propriedade
- Incêndio Resultante de Queimadas em Zonas Rurais
- Alagamento e/ou Inundação
- Equipamentos Eletrônicos com Roubo e Furto Qualificado
- Despesas Extraordinárias
- Desmoronamento
- Equipamentos Eletrônicos Sem Roubo
- Tumultos, Greves, Lock-Out e Atos Dolosos
- Combate a Incêndio
- Despesas de Recomposição de Documentos
As condições que dão suporte as coberturas, estão conforme clausulado anexo.

SEGURO
BENFEITORIAS E PRODUTOS AGROPECUÁRIO - FINAL.pdf

As coberturas acima podem ter limites revisados de acordo com as características do risco e/ou
politica de aceitação da seguradora.
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3. Riscos Excluídos
– Máquinas e Implementos Autopropulsores ou Rebocáveis (Maquinaria Agrícola).
– Equipamentos portáteis tais como Notebooks, Laptops, I-Pads e Aparelhos Celulares.
– Fornos, fornalhas (aquecedores) e seus revestimentos e/ou parede refratária e/ou material
refratário. Também estão excluídas as madeiras (Lenhas) utilizadas para queima (combustíveis).
– Galpões de Vinilonas, similares e seus respectivos conteúdos;
– Equipamentos ou programa de computador ou circuitos eletrônicos, microships, circuitos
integrados,
microprocessadores,
sistemas
embutidos,
hardwares
(equipamentos
computadorizados, softwares (programas residentes em equipamentos computadorizados),
programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, sistemas ou
equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de
propriedade do segurado ou não.
– Terrenos, Fundações, Alicerces ou Quaisquer tipos de contenção de terreno, Rocha, Taludes
e Encostas, quer sejam naturais ou artificiais, recursos naturais existentes no solo ou subsolo,
poços de capitação de água, minas subterrâneas e outras jazidas localizadas abaixo da superfície
do solo, barragem e água represada, estrada e ramais de estradas de ferro e pistas de pouso de
aeronaves a exceção que sejam sinalados como cobertos.
– Lavoura e Plantações em Pé e respectivos produtos não colhidos.
– Obras para sustentação de terras, represamento de águas e de dejetos, ou para vias de acesso
a exceção que sejam sinalados como cobertos.
– Bens de Terceiro, exceto quando arrendados ou alugados pelo segurado ou quando fizerem
parte do desenvolvimento de suas atividades ou se encontrarem sob responsabilidade do
segurado para manutenção e desde que existam registros (documentos) comprovando sua
entrada e existência no local do risco.
– Veículos Terrestres Licenciados para o uso em via pública, destinados exclusivamente ao
transporte de pessoas ou sem propulsão próprias, aeronaves e embarcações em geral, inclusive
acessórios, peças e componentes, exceto aqueles definidos em "maquinaria agrícola" e veículo
de carga (veículo destinado exclusivamente ao transporte de cargas.
– Imóveis desabitados e/ou desocupados, em construção e/ou montagem, reconstrução ou
reforma, demolição ou alteração estrutural a menos que se especifique o contrario nas condições
particulares, e aceito pela seguradora.
– Produtos de rápido perecimento que não admitam estocagem, que seja de rápido perecimento,
o que sejam de industrialização imediata (cana de açúcar, mandioca).
– Insumos e mercadorias em consignação.
– Bens oferecidos em garantia de operações de crédito rural, (no caso de Benfeitorias) salvo se
especificando em apólice.
– Bens e mercadorias não comprovados através de notas fiscais ou livros contábeis em nome e
endereço do seguro.
– Imóveis que estejam sendo utilizados para fins distintos daqueles informados na proposta de
seguro, bem como os seus respectivos conteúdo.
– Explosivos e as construções que os armazenam.
– Dinheiro em espécie, moedas, certificações de títulos ações, cupons e todas as outras formas
de títulos, conhecimentos, cheques, saques, ordens de pagamento, vales transporte, refeição,
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alimentação e similares, apólices de seguro e quaisquer instrumentos ou contratos, negociáveis
ou não representando dinheiro ou bens ou interesses nos mesmos.
– Projetos, desenhos, plantas, manuscritos, moldes/modelos, debuxos, croquis, clichês, formas,
livros de contabilidade, certidões, registros e programas de informática (software).
– Bens ao ar livre que não tenham sido fabricados para essa finalidade, estando entretanto,
amparados pelo presente contrato os bens inerentes a atividade do segurado, quando
armazenados ao ar livre de forma apropriada/adequada as suas características, e que não se
deteriorem quando expostos ao tempo.
– Objetos de arte ou valor estimativo, objetos raros, joias, relógios, metais preciosos ou pedra
preciosas.
– Frigoríficos, algodoeiras, fábrica de material bélico, qualquer tipo de utilização de explosivos,
fogos de artificio e afins.

4. Regiões de Comercialização
O seguro poderá ser comercializado em todo Território Nacional Brasileiro, salvo restrição na
análise de risco.

5. Informações para análise
As informações mínimas para análise são:
Endereço completo de todos os locais a serem segurados com as atividades que são realizadas
nos locais de risco.
Valor em Risco de todos os locais a serem segurados, por local de risco, divididos em Prédio,
MMU e MMP, ou seja, Prédio e Instalações, Máquinas Móveis e Utensílios (MMU) e Mercadorias
e Matérias Primas (MMP), considerando já a idade, uso e o estado de conservação do bem.
Sistemas de proteção contra incêndio e roubo, que compreendem: Extintores, Hidrantes,
Sprinklers, Brigada formalizada e treinada, detecção de fumaça, controle de aeração, controle de
termometria, controle de entrada e saída, circuito interno de TV com gravação, entre outros, ou
seja todo sistema de controle para prevenção em caso de um evento.
Os sinistros dos últimos 05 anos ou mais, aberta por: local, evento, descrição do que ocorreu,
valor dos prejuízos e status.
Coberturas e limites que são esperados para a contração. (As cotações são feitas considerando
sempre um LMI único, ou seja, um único limite (o mesmo), para todos os locais que serão
incluídos).
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6. Análise Prévia da Seguradora
Toda e qualquer proposta de seguro, inclusive renovação deverá ser encaminhada à Seguradora.
A aceitação da proposta estará sujeita à análise de Risco.
A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados a
partir da data de recebimento de todas as informações e documentos se for solicitado, incluindo
seguros novos e /ou renovações assim como alterações que gerem modificações no risco.
Caso seja solicitado documentação complementar, para análise e aceitação do risco ou da
alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto ficará suspenso, voltando a correr a partir
da data em que se der a entrega de toda documentação solicitada.
Nos casos em que a aceitação da Proposta de Seguro dependa da Inspeção de risco, da
anuência dos Resseguradores ou que se tenha a alteração da Cobertura de Resseguro
automático, os prazos previstos acima ficarão suspensos, até o recebimento do Relatório de
Inspeção e a manifestação formal do Ressegurador.

7. Preenchimento da Proposta de Seguro On-line
Após o cadastro do corretor na Cia que é feito no Suporte Comercial pelo e-mail
suporte_comercial@swissre.com
A partir do cadastro é gerado um login e senha para o corretor.
Utilizando o seu login e senha para acessar a plataforma on-line é possível realizar as cotações.
Por meio da plataforma, o Corretor consegue fazer simulações.
Para que as cotações sejam válidas é necessário chegar até o status de proposta.
Ao efetivar a proposta é necessário o preenchimento do questionário para finalizar a análise.
Após finalizar a proposta gera-se um número, onde é possível acompanhar se a mesma foi
aprovada, recusada ou se está pendente.
Caso a proposta seja aprovada é encaminhado pela Swiss Re por e-mail, a proposta eletrônica
de seguro para ser assinada pelo Proponente e Corretor.
Caso a proposta seja recusada, o corretor receberá uma comunicação da Swiss Re por e-mail
informando que a mesma foi recusada.
Na plataforma on-line existe a facilidade de retirar boletos e acessar a apólice eletrônica.
Em caso de dúvidas há uma equipe preparada para solucionar nos seguintes contatos:
e-mail para o suporte_bsbrasil@swissre.com ou no telefone 11 3073-8468.
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4. Cotação (passo a passo)
Acessar o sistema CORSO pelo link:
https://corsobr.swissre.com/corsobr
Inserir login e senha para acessar a conta.
No Menu Principal, clicar em Menu -> Emissão -> Cotação:

1) Dados do Produto.
Clicar na aba de "Produtos" e escrever o nome do produto ou o código 30015, após selecionado
o produto clicar em "Salvar e Continuar"

2)Dados do Seguro.
Ao entrar na tela de cotação, preencher os campos em branco, conforme instruções:
✓
Tipo de Cálculo: Anual
✓
Vigência: inserir a data de início de vigência, o final de vigência será preenchido
automaticamente.
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✓
Segurado: Inserir nome do corretor do Segurado.
✓
SUC – CPD:
✓
Sucursal:
✓
Agência Produtora: Caso não tenha uma agência Bradesco vinculada a negociação, pode
incluir a informação 0000-sem agência.
✓

Salvar e continuar

Nota: Para alteração de comissionamento clique no ícone "Editar"
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.

3)Dados de Itens e Cobertura.
✓

Clicar em "Adicionar Novo Item"

Preencher os campos em branco, conforme instruções:
✓
Limite Máximo Garantia Apólice*: Deverá preencher o valor do limite máximo de
garantia da apólice
✓
Descrição do Bem: inserir o nome da Fazenda ou bem segurado.
✓
Atividade: selecionar conforme Risco: aviários, bovinocultura, equinocultura, armazéns,
incubatórios, sericicultura, silos ou suinocultura.
✓
Região: Selecionar Território Nacional
✓
Localização: Território Nacional
✓
Valor em Risco: informar o Valor em Risco Total do bem segurado
✓
Plano de Cobertura: Plano Único
✓
Local de Risco: Preencher o endereço completo (logradouro, nº, complemento (se
houver), CEP, Bairro, UF e Cidade.
✓

Clicar em Salvar
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✓

Para modificações nos dados do item clicar no ícone "Editar"

✓

Para incluir coberturas clicar no ícone "Coberturas"
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Incluindo Coberturas:
Ao clicar no ícone

AGRO MAN BRA – PUBLIC
29 April 2020
Page 11 of 22

, deve clicar na cobertura que deseja contratar:

Após selecionar as coberturas, clique em Ações
selecionadas e clique em Fechar:

para incluir os LMI das coberturas

Clique em Salvar.
Obs.: é possível Editar as coberturas selecionadas, clicando nos ícones:

✓

Prêmio total: Para gerar o prêmio, basta clicar em Calcular:

Para calcular o item, clicar no ícone
Para excluir item clicar no ícone
Para gerar o PDF da cotação, clique em imprimir.
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Para adicionar mais 1 item na cotação, clique em
mencionado acima.

e repita o processo

Clicar em "Salvar e continuar" para efetivar a Proposta

5.

Efetivação da Proposta

4) Dados do Segurado e Beneficiários:
✓
Assinalar opção "Segurado diferente por item?": Não
✓
Incluir o nome do Segurado. Caso o cliente não tenha cadastro, clique em cadastrar e
preencha as informações necessárias para cadastro. Também é possível editar cadastros
existentes.

Para preencher o cadastro, selecione o Tipo de pessoa (Física ou Jurídica).
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Pessoa Física: preencher os campos indicados abaixo e clicar em: Gravar Endereço
Gravar
e por último clicar em Selecionar
Atenção: Preencher todos os campos de endereço, inclusive telefone.

Pessoa Jurídica: preencher o campo CNPJ, informar qual a atividade/Ramo da empresa, bem
como os dados do responsável: Controlador, Administrador e/ou procurador da empresa (para
incluir esses dados, clicar em adicionar), preencher o endereço (inclusive telefone), informar o
Patrimônio (em números) e clicar em Salvar Endereço "Gravar Endereço"
"Grava"

e por último clicar em "Selecionar"

AGRO MAN BRA – PUBLIC
29 April 2020
Page 14 of 22

AGRO MAN BRA – PUBLIC
29 April 2020
Page 15 of 22

Após cadastrado o segurado, clicar em "Adicionar"

✓
✓

Adicionar Beneficiário:
Selecionar o item: neste exemplo Item 01

O beneficiário pode ser inserido pelas opções "Adicionar "
segurado clicar no ícone "Copiar Segurado"

Para "Adicionar"

preencha os campos e clique em "Gravar"

É possível editar o beneficiário clicando no ícone:
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ou, caso seja o próprio

Para propostas com mais de 1 item, clique em replicar
para replicar o
beneficiário nos demais itens (se foram os mesmos), ou repita a operação acima, para incluir o
beneficiário nos demais itens.
Clique em Salvar e Continuar:

5) Dados do Pagamento:
Escolha a quantidade de parcelas e Salvar a Continuar:

6) Questionário
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7) Observação:
Neste campo, deverá ser discriminado o Valor separado para o Prédio, MMU (Maquinaria, Móveis
e Utensílios) MMP (Mercadorias e Matérias Primas).
Exemplo:
Foi informado na cotação um seguro para um Armazém de Grãos, com Valor em Risco Total de
R$ 2.500.000,00, onde o Prédio está avaliado em R$ 1.500.000,00, possui R$ 500.000,00 em
maquinários e R$ 500.000,00 em matéria-prima no local.
Neste caso deverá preencher em Observação:
Prédio: R$ 1.500.000,00
MMU: R$ 500.000,00
MMP: R$ 500.000,00
Obs.: Essa informação deverá ser coletada junto ao cliente, sem este dado, não haverá aceitação
do Risco.
Selecionar o Item e descrever. Se houver mais de 1 item, preencher a informação referente a
cada item e Salvar.
Clicar e Salvar e Continuar, para efetivar a proposta:
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Para imprimir o PDF ou salvar a proposta clique em "Imprimir".
Após efetivação da proposta, esta é enviada automaticamente para análise técnica, que
informará via e-mail a aceitação ou recusa do risco, em até 15 dias.
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6. Consulta Proposta .................................... Error! Bookmark not defined.
Após a efetivação, caso queira realizar a consulta ou impressão da proposta, deve acessar o
Menu Principal / Consultas / Documentos / inserir o número da proposta no campo específico e
teclar CONSULTAR

Clicar no desenho da "Impressora" depois em "Sim", que irá gerar o PDF.

7. Impressão de Boleto
Após análise técnica, havendo aprovação da proposta e aceitação do risco, o boleto da primeira
parcela ficará disponível para impressão, no caminho:
Menu Principal / Emissão / Consulta Emissão / Boleto Proposta / Insira o número da proposta no
campo específico e clique em Imprimir:
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Em caso de dúvidas, enviar e-mail para o suporte_bsbrasil@swissre.com ou no telefone 11
3073-8468.

8. Sinistros
Em caso de sinistro, por favor siga as orientações abaixo:

Ao ocorrer o sinistro o ideal é que avisem a seguradora, pelo e-mail:
Avisodesinistro_Re@swissre.com
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Como o formulário anexo:

Formulario Aviso de
Sinistro.DOCX

Após aberto o sinistro, dentro de um período de até48h o segurado será contatado e saberá quem
é o perito contratado designado a atuar no caso e quem é o analista da Swiss Re responsável
pelo processo de sinistro.

**Um ponto importante de mencionar é que quando ocorre o sinistro, isole a área e não
reconstrua o bem, sem o prévio ok da seguradora.**

É possível colocar um material para minimizar o dano, por exemplo uma lona, mas não
reconstrua o bem enquanto não tiver a anuência de Companhia.
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