Engenharia
Trabalhando na fronteira da tecnologia, ajudamos nossos
clientes a ter sucesso e a sociedade a avançar.
Nossas soluções
Estamos constantemente desenvolvendo e adequando produtos de
proteção com nossos clientes à medida que novas tecnologias e
exposições evoluem. Compartilhamos conhecimento, aprendemos
com nossos clientes e promovemos ativamente seu crescimento,
oferecendo coberturas para diversos tipos de projetos de engenharia,
incluindo as seguintes áreas:
̤̤
̤̤
̤̤
̤̤
̤̤

Petróleo, gás, petroquímica;
Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
Processos de mineração e beneficiamentos de minérios;
Papel e celulose;
Infraestrutura: túneis, metrôs, edifícios, represas, barragens, portos, estradas,
ferrovias, saneamento, pontes, entre outras.

Nossas soluções podem incorporar elementos como:
̤̤ Obras Civis em Construção;
̤̤ Instalação e Montagem;
̤̤ ALOP / DSU.

Engenharia

Nossos diferenciais

Fale com a gente

̤̤ 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;
̤̤ Especialistas em diversos tipos de
obras, que contribuem com a
elaboração das melhores soluções
para cada situação e cada cliente;
̤̤ Acesso ao acervo das lições
aprendidas pelo setor de seguros no
mundo;
̤̤ Processo de regulação de sinistros
com envolvimento de equipes
multidisciplinares de profissionais.

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

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
Produto(s) comercializado(s) por: Swiss Re Brasil Resseguros S.A. | CNPJ: 15.047.380/0001-97
@2018 Swiss Re. All rights reserved.		

SRBR0718

