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Swiss Re estima pagamento de US$ 3,6 bilhões em sinistros devido 
aos furacões Harvey, Irma e Maria e aos terremotos no México  

 Swiss Re estima que suas perdas com os eventos catastróficos 

(furacões Harvey, Irma e Maria e os terremotos no México) no 

valor de US$ 3,6 bilhões.  

 As perdas estimadas para o mercado segurador são de 

aproximadamente de US$ 95 bilhões.  

São Paulo, 24 de outubro de 2017 - A Swiss Re estima que os valores 
preliminares do terceiro trimestre a serem pagos em sinistros referentes 
aos furacões Harvey, Irma e Maria e os terremotos no México serão de 
aproximadamente US$ 3,6 bilhões, líquidos de retrocessão e antes do 
abatimento de impostos. Das perdas totais combinadas, os sinistros dos 
dois terremotos no México deverão ser de aproximadamente US$ 175 
milhões. 

A Swiss Re estima que as perdas totais do mercado segurador, causadas por 
esses eventos, sejam de cerca de US$ 95 bilhões. 

As estimativas anteriores estão sujeitas a um grau de incerteza maior do que 
o normal e podem ser posteriormente ajustadas à medida que os processos 
de avaliação de sinistros continuarem.  

Christian Mumenthaler, CEO do grupo Swiss Re, declarou: "As catástrofes 
naturais mais recentes foram extremamente poderosas e nós nos 
solidarizamos com todos os que foram afetados por esses acontecimentos. 
Por meio de nossas relações de longo prazo e proximidade com nossos 
clientes, combinadas com nossa experiência em sinistros complexos após 
catástrofes naturais, podemos oferecer suporte quando eles mais precisam. É 
durante esses tempos que demonstramos nossa proposta de valor 
diferenciada e evidenciamos a importância dos seguros e resseguros para a 
sociedade". 

O CFO do Grupo Swiss Re, David Cole, ainda acrescentou: "A Swiss Re 
mantém uma posição de capital forte, além de uma alta flexibilidade 
financeira visando atender às necessidades de nossos clientes, responder 
aos desenvolvimentos do mercado e executar nossas prioridades no 
gerenciamento de capital". 
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Grupo: 
O Grupo Swiss Re é um dos principais provedores mundiais de resseguros, 
seguros e outras formas de transferência de riscos baseadas 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 tem como objetivo capacitar a sociedade a prosperar e 
progredir, através da criação de novas oportunidades e soluções para os 
clientes. Sediado em Zurique, na Suíça, desde a fundação, em 1863, o 
Grupo Swiss Re opera por meio de uma rede de 80 escritórios no mundo 
todo e está organizado em três Unidades de Negócios, cada uma com 
estratégia e objetivos diferentes, que contribuem para a missão geral do 
Grupo. 

 

 


