
Contratos automáticos

Temos o conhecimento técnico e capacidade reconhecida para trabalhar com 
subscritores de Marine desenvolvendo programas automáticos que melhor sirvam 
às necessidades de nossos clientes.

 
Suporte facultativo

Seja como complemento aos programas automáticos, ou em base standalone, 
resseguramos riscos de Marine em bases facultativas onde capacidade adicional 
seja requerida ou quando os riscos não se enquadram dentro dos programas 
automáticos.

Produtos customizados

Sabemos que soluções padronizadas podem, em alguns casos, não serem 
adequadas aos nossos clientes. Para isso temos uma equipe preparada para, através 
de um trabalho conjunto, criar produtos que sejam adequados à necessidades 
específicas. 

Marine 

A Swiss Re é a maior resseguradora de riscos de Marine 
das Américas. Por meio de um vasto conhecimento e 
grandes capacidades, apoiadas por nossa experiência e 
solidez financeira, nossos profissionais proveem soluções 
de resseguro facultativo e/ou automático, em bases 
proporcionais ou em excesso de danos, para uma ampla 
variedade de riscos, além de produtos e soluções 
customizadas para clientes seguradores. 



Marine

Setores de atuação

A Swiss Re fornece capacidade em 
bases proporcionais e não-proporcionais 
para uma ampla classe de riscos de 
Marine, incluindo: 

̤̤ Transporte Internacional de cargas 
(Exportação & Importação);

̤̤ Transporte nacional de cargas 
(Embarcadores);

̤̤ Responsabilidade Civil de 
transportadores de carga;

̤̤ Cargas de projeto e perda de lucro 
esperado por atraso no início de 
operação (DSU);

̤̤ Embarcações comerciais e de lazer 
(casco & máquina);

̤̤ Responsabilidade Civil de 
embarcações (P&I); 

̤̤ Operadores portuários;
̤̤ Construção & reparação naval. 

Fale com a gente

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

Tel.:̤11̤3073̤8000

 

Sobre o Grupo Swiss Re

O Grupo Swiss Re é um dos principais provedores mundiais de resseguros, seguros e outras formas de transferência de riscos 
baseada em seguros, cujo trabalho é voltado para tornar o mundo mais resiliente. Trabalha prevendo e administrando riscos – de 
catástrofes naturais a mudanças climáticas e do envelhecimento da população aos crimes cibernéticos.  O Grupo Swiss Re está 
organizado em três Unidades de Negócios, cada uma com estratégia e objetivos diferentes, que contribuem para a missão geral 
do Grupo. Para mais informações, visite www.swissre.com/brasil ou siga-nos no twitter.com/swissre
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