
Nossos produtos e serviços

Casco 
 ̤ Cobre a perda acidental ou 

danos à aeronave segurada. 

Responsabilidade civil
 ̤ Cobre lesões e morte causadas aos 

passageiros em qualquer voo.
 
Responsabilidade civil a terceiros
 ̤ Cobre danos causados pela operação 

da aeronave a terceiros (lesões e 
danos materiais). 

Abastecedores de aeronaves, reparo 
e manutenção de instalações
 ̤ Cobre danos causados à aeronave 

causados pelo abastecimento, pela 
equipe de manutenção e tripulação. 

 
Responsabilidade do aeroporto
 ̤ Cobre lesões corporais e danos à 

propriedade de terceiros em relação 
às instalações seguradas. 

Responsabilidade de produtos
 ̤ Cobre sinistros de lesões corporais e 

danos à propriedade de terceiros 
causados por itens vendidos, 
fabricados ou atendidos pelo 
segurado. 

Casco do fabricante
 ̤ Cobre danos à aeronave durante 

a montagem. 

Serviços em terra
 ̤ Cobertura de responsabilidade 

quando a aeronave em solo sofrer 
acidente causado por itens vendidos, 
fabricados ou atendidos pelo 
segurado. 

Acidentes pessoais
 ̤ Cobre morte, lesão corporal e 

despesas médicas decorrentes de um 
acidente.

Aviação 

Respaldados pela alta capacidade financeira do Grupo 
Swiss Re, oferecemos um amplo leque de soluções de 
transferência de riscos usuais de Aviação, bem como 
coberturas customizadas de classe mundial, que 
protegem todas as necessidades de nossos clientes no 
Brasil e no mundo.



Aviação

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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Resseguro facultativo
Oferecemos soluções para riscos 
tradicionais, com destaque para:

 ̤ Companhias Aéreas;
 ̤ Aviação geral; 
 ̤ Fabricantes, reparadores, revisores;
 ̤ Aeroportos e controle de tráfego 

aéreo;
 ̤ Linhas aéreas não programadas; 
 ̤ Resseguro facultativo espacial.

Aviação de Guerra 
Começamos a subscrever casco de 
aviões de guerra a partir de 2013 para 
oferecer soluções integradas aos nossos
clientes. 

Violência política
Violência Política (VP) abrange ativos e 
interrupções de negócios relacionadas 
com o terrorismo e guerra. Desde 2013, 
oferecemos capacidade para VP em 
uma base limitada, independente ou em 
produtos multilinha com foco em linhas 
especiais.

Espaço
Oferecemos soluções para cobrir 
seguros de satélites (lançamento e em 
órbita).

Fale com a gente

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

Tel.: 11 3073 8000

 

Além disso, oferecemos os seguintes produtos de resseguro:


