
Nossas soluções

Nossos profissionais especializados 
definem na apólice, a partir de dados 
públicos e oficiais, o índice que será 
utilizado para medir a produtividade de 
determinada região, município ou outra 
unidade geográfica. Ao final do período, 
verificamos o índice efetivo divulgado e, 
caso ele seja inferior à produtividade 
estabelecida na apólice, o seguro é 
acionado.

Cálculo do seguro

O seguro é calculado caso a caso e seu 
custo depende basicamente das 
seguintes variáveis:
̤̤ Tipo de Cultura;
̤̤ Região;
̤̤ Limite máximo de indenização.

Nossos clientes

̤̤ Produtores agropecuários em geral;
̤̤ Distribuidores de insumos que 

buscam proteger-se frente a eventos 
catastróficos que podem afetar sua 
carteira de clientes;

̤̤ Indústrias e traders que dependem da 
produção de uma região exposta a 
eventos climáticos extremos, como 
empresas de logística;

̤̤ Fabricantes de insumos que realizam 
vendas a prazo;

̤̤ Instituições de crédito que financiam 
produtores e/ou distribuidores de 
insumos.

Conhecido também como Crop-Shortfall, este 
seguro é indicado para clientes cujos negócios 
estão sujeitos à volatilidade da produção agrícola 
ou pecuária de uma região específica.

Além de cobrir a produção contra riscos climáticos, 
ele também protege o segurado contra perdas 
causadas por pragas e doenças que possam afetar 
a área onde está localizada a plantação.
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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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Nossos diferenciais

̤̤ Coberturas para a maior parte dos 
riscos climáticos, bem como, 
também, para pragas e doenças;

̤̤ Menores custos administrativos 
quando comparado ao seguro 
agrícola multirrisco;

̤̤ Maiores níveis de cobertura que 
seguro agrícola multirrisco 
(ex.: em alguns casos, até 90% da 
produtividade média histórica);

̤̤ Contratação do seguro simples e ágil;
̤̤ Parâmetro simples e objetivo para 

determinar a queda de produtividade.

Fale com a gente

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

Tel.:̤11̤3073̤8000

Exemplo̤de̤cálculo̤para̤indenização̤do̤seguro:̤
̤
Cultura̤ Soja
Unidade de referência para o seguro Município 
Produtividade média 50 sacas ha
Importância segurada total (IS) Ex.: valor da venda de insumos  15.000.000 R$
Dedutível (10%) 1.500.00 R$
Gatilho (IS - Dedutível) 13.500.000 R$
Piso (50%) 7.500.000 R$
Limite máximo de indenização (40%) 6.000.000 R$
Evento Seca
Produtividade média obtida no município 35 sacas ha
Perdas 30 %
Indenização̤ 3.000.000̤ R$
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