
Elaboramos soluções de transferência de riscos 
específicas para a indústria da construção, 
desenvolvidas sob medida para nossos clientes. São 
soluções de seguros baseadas em excelência técnica 
de engenharia e produtos, serviços e expertise líderes 
neste segmento.

 
Engenharia

Nossas soluções

Trabalhamos lado a lado com nossos 
clientes, durante todo o ciclo de seu 
projeto, desde a definição dos termos do 
seguro, até a entrega para operação 
comercial, oferecendo coberturas para 
diversos tipos de projetos de 
engenharia, incluindo as seguintes 
áreas:

̤̤ Petróleo, gás, petroquímica;
̤̤ Energia nuclear, energia eólica, 

energia hidrelétrica;
̤̤ Infraestrutura geral, túneis, edifícios, 

represas, barragens, portos, estradas, 
ferrovias, obras de saneamento, 
pontes, entre outras.

Nossas soluções podem 
incorporar elementos como

̤̤ Apólices do tipo Obras Civis em 
Construção/Instalação e Montagem 
(OCC/IM);

̤̤ Cobertura para Perdas de Lucros 
Esperados, mais conhecida como 
ALOP - Advanced Loss of Profits ou 
DSU - Delay in Start-up;

̤̤ RC Geral e Cruzada, com fundações;
̤̤ RC Empregador (apenas para tipos 

específicos de projetos);
̤̤ Equipamentos Móveis e 

Estacionários;
̤̤ Diversas outras coberturas adicionais 

associadas aos projetos de 
Engenharia.



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

Nossos diferenciais

̤̤ Equipe altamente qualificada de 
subscrição de engenharia, com 
formação multidisciplinar e  
significativa experiência prática;

̤̤ Mais de 150 anos de experiência em 
subscrição de riscos de engenharia; 

̤̤ Capacidade técnica reconhecida;
̤̤ Programa de gerenciamento de riscos 

independente, em complemento ao 
programa do segurado;

̤̤ Especialistas em diversos tipos de 
obras, que contribuem com a 
elaboração das melhores soluções 
para cada situação e cada cliente;

̤̤ 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;

̤̤ Processo de regularização de sinistros 
com envolvimento de equipes 
multidisciplinares de profissionais, 
promovendo atendimento 
diferenciado aos clientes segurados.

Engenharia

Nossa capacidade

Possuímos uma das maiores 
capacidades disponíveis no mercado, 
com base na carteira diversificada do 
Grupo Swiss Re e seu forte rating 
financeiro em função, principalmente,  
da qualidade do risco, da sua localização 
e perda máxima provável.

Fale com a gente

Para mais informações sobre nossos 
produtos, serviços e soluções, entre  
em contato com nossa equipe: 
Tel.:̤11̤3073̤8000


