
Nossas coberturas

̤̤ Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, 
Granizo, Queda de Aeronaves, 
Impacto de Veículos Terrestres e 
Fumaça;

̤̤ Danos Elétricos;
̤̤ Roubo e Furto Qualificado Total;
̤̤ Incêndio, Queda de Raio, Explosão e 

Implosão.

Elegibilidade

̤̤ Ramo 62 (Penhor Rural): bens dados 
em garantia em operação de crédito;

̤̤ Bens, Benfeitorias e Produtos 
Agropecuários (Ramo 30): bens não 
vinculados à operação de crédito;

̤̤ Frotas de maquinário agrícola a partir 
de 30 itens (financiados ou não).

Nós, da Swiss Re Corporate Solutions, entendemos que 
o fator mais importante para o risco do cliente é o 
manejo e manutenção dos bens e equipamentos em 
questão. Como é feita a manutenção, que cuidados ele 
tem com a limpeza de seus equipamentos e que tipo de 
treinamento os condutores de máquinas recebem, 
podem ter grande influência no risco dos bens 
segurados. Avaliamos que além das práticas, o sinistro 
conta uma boa parte da história deste manejo.

Penhor Rural e Bens, Benfeitorias e 
Produtos Agropecuários

Nossos diferenciais

̤̤ Além da melhoria na regulação de 
sinistros, temos diferentes 
modalidades de customização para 
melhor adequar a apólice ao risco do 
cliente;

̤̤ Contratação Risco a Risco: cada item 
terá um prêmio calculado;

̤̤ Contratação com LMI, conforme 
risco: o cliente pode diminuir o Limite 
Máximo garantido pela seguradora 
para diminuir os custos do seguro, 
conforme a realidade do risco;

̤̤ Contratação simplificada, 
necessitando apenas de informações 
sobre a  sinistralidade (5 anos se 
possível); informações do proponente; 
planilha com  as informações de 
todos os equipamentos (tipo, marca, 
ano fabricação, modelo, chassi, série, 
valor da NF, beneficiário e respectivo 
CNPJ);

̤̤ Central de Atendimento a Sinistros 24 
horas.

Fale com a gente

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

Tel.:̤11̤3073̤8000

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.

Processos SUSEP: 15414.005820/2011-64 | 15414.901415/2015-01 
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
 
Ouvidoria Independente: 0800 773 31 03 | Caixa Postal: 60.530 - CEP 05804-970 / São Paulo, SP | ouvidoria_swissrecsbrasil@defenseg.srv.br  
SAC: 0800 008 9756 I Defi cientes auditivos: 0800 008 9758.
 
@2019 Swiss Re. All rights reserved. ̤www.corporatesolutions.swissre.com.br


