
Nossas soluções

Oferecemos coberturas contra perdas 
causadas às plantações, pelos principais 
eventos climáticos ocorridos durante a 
vigência da apólice, tais como:

̤̤  Seca;
̤̤ Granizo;
̤̤ Geada;
̤̤ Vendaval;
̤̤ Incêndio;
̤̤ Inundação;
̤̤ Chuva excessiva.

Também conhecido como MPCI (Multi-Peril Crop 
Insurance), o seguro do tipo multirrisco é mais 
presente em países com forte participação do 
Estado, no apoio ao desenvolvimento do seguro 
rural, como por exemplo, nos Estados Unidos, 
Espanha e México. 
 
No Brasil, este tipo de seguro é o mais contratado 
quando se trata de grãos como milho, soja, trigo e de 
culturas industriais, como algodão e cana-de-açúcar.

Agrícola Multirrisco

Para estimar as perdas provocadas  
por um risco coberto, avalia-se a 
produtividade da área segurada no 
momento da colheita. O cliente terá 
direito à indenização, quando a 
produtividade obtida na lavoura for 
menor que a produtividade garantida  
na apólice.



Agrícola Multirrisco

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

̤̤ Equipe altamente especializada, com 
profunda experiência neste mercado;  

̤̤ Possibilidade de segurar o valor 
financiado pelo banco;

̤̤ Cobertura para a maior parte dos 
riscos climáticos, oferecendo uma 
ampla proteção à cultura segurada; 

̤̤ Não se aplica franquia.

Fale com a gente

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

Tel.:̤11̤3073̤8000

Exemplo̤de̤cálculo̤para̤indenização̤do̤seguro:̤
̤
Cultura̤ Soja
Área 150 hectares
Produtividade média 50 sacas ha
Nível de cobertura  70% %
Produtividade garantida (PG) 35 sacas ha
Valor da saca 52 
Importância segurada 1.820 R$ ha
Importância segurada total 273.000 R$
Evento Seca
Produtividade obtida (PO) 29 sacas
Perda (PG - PO) 6 sacas
Indenização̤ 48.8000̤ R$

̤www.corporatesolutions.swissre.com.br

Cálculo do seguro

O seguro é calculado caso a caso e  
seu custo depende basicamente das 
seguintes variáveis:

̤̤ Cultura;
̤̤ Região;
̤̤ Receita coberta;
̤̤ Importância segurada.


