
Patrimonial
Empresarial Digital

O seguro Patrimonial ‒ Empresarial Digital 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$ 50 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 60 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 ‒ na plataforma de cotações on-line CorSo BR
 ̤ 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. 
(*) Automática para tipo de cálculo - Local a Local e sob-consulta para LMI Único

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

Processo de renovação automática ‒ digital
 ̤ A plataforma de cotação on-line da Swiss Re Corporate Solutions permite que a sua 

gestão seja ainda mais digital com o processo de renovação automática ‒ digital 
(*) somente para as apólices emitidas no sistema de cotação on-line.

Dúvidas? Fale com a gente!
Para mais informações sobre nossos 
produtos, serviços e soluções entre em 
contato com a nossa equipe:

 0800 010 0123

Central de atendimento 
dias úteis, das 8h às 18h 

E-mail 
atendimento_empresarial@swissre.com



Este documento é destinado a parceiros comerciais da Swiss Re Corporate Solutions e procura nortear os esforços de vendas ao 
demonstrar os tipos de riscos e/ou indústrias que são mais ou menos interessantes para a companhia, com base em sua estratégia 
e metodologia de subscrição e gerenciamento de riscos. ‘Apetite Técnico’ não significa ‘aceitação automática’; todos os riscos 
devem passar pela análise prévia da equipe de subscrição. Os riscos não relacionados neste documento não estão 
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Apetite técnico: foco de comercialização 
 
Comércio e serviços

 ̤ Escritórios e consultórios (principalmente localizados em prédios  
comerciais acima do 2º andar)

 ̤ Lojas localizadas no interior de shopping center
 ̤ Estabelecimentos comerciais de venda de artigos de plástico e 

materiais para construção
 ̤ Bares e restaurantes
 ̤ Concessionária de veículos
 ̤ Escolas, faculdades, universidades
 ̤ Hospitais
 ̤ Hotéis e pousadas

Nosso Apetite de Risco

Indústria

 ̤ Alimentícia
 ̤ Bebidas não alcóolicas
 ̤ Fábricas de instrumentos cirúrgicos
 ̤ Fábricas de artigos de eletricidade
 ̤ Fábricas de artigos de metal

Fora do apetite: aceitação excluída  
 
Comércio e serviços
 ̤ Supermercados e hipermercados
 ̤ Depósitos e armazéns gerais

 
Indústrias
 ̤ Fábrica de colchões
 ̤ Explosivos e munições
 ̤ Siderúrgicas 
 ̤ Atividades com reciclagem de papel e plástico
 ̤ Carvoarias
 ̤ Fábrica de papel e celulose
 ̤ Fábrica de tintas e vernizes (com emprego de  

substâncias inflamáveis)

 ̤ Frigoríficos 
 ̤ Fábrica de fios e tecidos (algodão)
 ̤ Mineração
 ̤ Indústria química com emprego de 

substâncias inflamáveis
 ̤ Petroquímicas 
 ̤ Refinarias e depósito de petróleo
 ̤ Usinas e refinarias de açúcar

Aceitação restrita: análise caso a caso 
 
Comércio e serviços
 ̤ Loja de móveis
 ̤ Loja de brinquedos
 ̤ Loja de tecidos
 ̤ Estações, estúdios e auditórios de rádio e televisão

Indústrias
 ̤ Fábrica de couro e peles
 ̤ Indústrias químicas sem emprego de 

substâncias inflamáveis
 ̤ Fábrica de artigos de cimento
 ̤ Indústria moveleira
 ̤ Laticínios
 ̤ Fábrica de artefatos de madeira, 

carpintarias e serrarias
 ̤ Fábrica de artigos de borracha
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