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Regulamento SRCS  

Campanha Quinzena do Seguro  

Produto: Patrimonial – Empresarial Digital 

PERÍODO DA CAMPANHA: das 0h00min do dia 22/05/2022 às 23h59min do dia 

05/06/2022, horário de Brasília. A Campanha poderá ser prorrogada a exclusivo critério da 

BRADESCO SEGUROS 

 

Sobre o produto: 

A Swiss Re Corporate Solutions oferece 20% de desconto em todas as cotações dos 

segmentos pré-selecionados da linha Patrimonial – Empresarial Digital. 

Através do Patrimonial – Empresarial Digital da Swiss Re Corporate Solutions, 

administradores de empresas podem contar com um produto simples e efetivo para 

assegurar exclusivamente, o imóvel de sua atividade e os conteúdos que compõem o 

estabelecimento comercial – de prestação de serviços ou industrial – existentes no endereço 

indicado na apólice. 

Conheça as coberturas disponíveis: 

• Cobertura Básica:  

Incêndio, queda de raio e explosão ou implosão de qualquer natureza. 

• Coberturas Acessórias:  

Mais de 60 coberturas acessórias disponíveis de acordo com a atividade do segurado 

 

Esse produto foi pensado para empresas de todos os tamanhos e perfis para garantir a 

tranquilidade de seus administradores em caso de imprevistos. 

Somente serão válidas para novas cotações do produto Patrimonial - Empresarial Digital 

com as seguintes características: 

o Limite de contratação: (LMG CB) ≥ R$ 10 milhões e (LMG CB + M LMG LC) ≤ 

R$ 50 Milhões 

o Tipo de Cálculo: Local a Local e LMI Único 

o Aceitação: Condicionada as regras da Plataforma Online. 

o Segmentos: 50 segmentos participantes conforme tabela "Segmentos pré-

selecionados participantes". 

 

Atenção! Esta oferta será válida se toda a documentação for apresentada para análise do 

risco e obtiver parecer favorável à aceitação das propostas efetivadas durante o período da 

campanha. 

 

Consulte seu corretor sobre os produtos participantes e solicite uma 

cotação!! 
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Segmentos pré-selecionados participantes:  

1 

374.32 - Metal (artefato), recipiente, embalagem, ferramenta manual, peças e artefatos 

metálicos (garfo, faca, colher e similares), ferragens, artigos de serralheria, metal 

sanitário, artigos para escritório e uso doméstico e similar 

2 197.12 - Escritório de Pessoa Física ou Jurídica (exceto os previstos individualmente) 

3 
196.33 - Ensino Fundamental, Médio, inclusive internato, Técnico - Profissional e 

Superior (Faculdade, Universidade) 

4 

367.35 - Aparelho, Máquina e Equipamento (uso geral), fabricação de 

máquina;equipamento;aparelho, inclusive peças e acessórios (exceto os nominalmente 

especificados) 

5 

374.91 - Equipamento e Máquina , inclusive ferramentas manuais  - Uso Geral, inclusive 

componentes;peças, locação;loja;depósito (permitindo-se serviço de 

manutenção;reparo) 

6 190.56 - Edifício exclusivamente Escritórios e;ou Consultórios 

7 374.32 - Tratamento (metal), serviço de usinagem  (torno, fresa, solda e similar) 

8 290.10 - Igreja ou Templo Religioso 

9 
022.82 - Metal(veíc automotor),fabric peça;acessório não elétrico,  inclusive motor, 

turbina de embarcação e aeronave com ou sem serviço de reparo manutenção 

10 

192.45 - Eletro-Eletrônico (informática, telefonia, automação industrial e de escritórios, 

imagem, audio, vídeo e game e similar),  fabricação inclusive componentes e peças para 

montagem 

11 019.30 - Shopping-Center 

12 

281.56 - Cons. ou Clin. Dentária;Méd.(com;sem serv. de radiodiag. médico, radioter. e 

med. nuclear), Centro Reabilit.(pes. incapacitada física, mentalmente, espec. e depend. 

químico), Serviço Vacinação e Imuniz. Humana,  Fisiot., Ter. Ocup., Hidroter. ou 

Massagem 

13 019.23 - Comercio Varejista ou Prestador de Serviço, situados em Galeria Comercial 

14 
374.32 - Fundição, Forjaria e funilaria, fabricação de peças;artefatos metálicos (calha, 

condutor de água, placa indicadora, trofeu, medalhas, moedas, regador e similares) 
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15 
022.74 - Elétrica (veículo automotor), fabricação de farol selado, faról de neblina e de 

outros tipos 

16 

019.12 - Utensílio Doméstico (artigo de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, 

metal, madeira, vime ou bambu) e Serviço de Mesa, Copa e Cozinha (louça, cerâmica, 

faqueiro, cromo e similar), loja;depósito 

17 374.11 - Metalúrgica, fabricação de lingote;laminado;trefilado 

18 
323.35 - Cerâmico, fabricação de artefato refratário ou não (telha, vaso, lajota, ladrilho, 

filtro, azulejo, artigos de porcelana, isolantes e similares 

19 

192.36 - Elétrico (artigo),fabricação de aparelho,disp. elétrico;eletrônico (alarme, 

interruptor, tomada, motor, gerador, fio, cabo, condutor, reator, inclusive peças e 

acessórios) 

20 

374.99 - Esquadria e Grade Metálica ou Alumínio Ferragem (inclusive arame, tela, chapa, 

alambrado, prego, parafuso, fechadura, dobradiça e perfil metálico, etc.), e;ou 

Ferramentas (elétrica ou não), loja;depósito (permitindo-se serralheria) 

21 

472.24 - Roupa - boutique, moda masculina, infantil e feminina, inclusive balé, esportiva, 

peças íntimas, roupa de uso militar e profissional - loja;depósito (permitindo-se oficina 

de conserto) 

22 
281.25 - Banco de Leite,  Esperma, Embrião e Sangue, Laboratório de Análise Clínica, 

inclusive posto de coleta (anatomia patológica e citologia) 

23 127.91 - Ortopédico (aparelho e utensílio) 

24 

133.24 - Alimento (inclusive tipo lanche, biscoito, dietético, suplemento alimentar)- 

montagem;confecção,  cozinha industrial, loja;depósito fornecimento de refeição e 

"Delivery" - entrega de alimentação 

25 282.40 - Motel, Hotel - Residência, Hotel, Apart-hotel, Flat e Pousada 

26 192.62 - Iluminação (lustre;luminária;abajur e semelhantes), loja;depósito 

27 

368.20 - Revestimento - Piso e Parede (pedra decorativa, mármore, ardósia, granito e 

semelhantes), marmoraria , Aparelho (pia, lavatório, banheira e similar), Metal Sanitário 

e Revestimento - Piso e Parede (azulejo, ladrilho e cerâmica), loja;depósito 

28 196.23 - Creche e Ensino Pré-Escolar (jardim de infância e maternal) 

29 

471.21 - Estação de Radio e Estudio de Gravação de Som, Dublagem ou  Mixagem Sonora 

e Serviços de Sonorização, Reprodução ou Cópia (discos, fita magnética, software, CD, 

DVD) 

30 122.21 - Bomboniere (Loja ; Depósito) 



 
 

Versão - 0.0 – 18.04.22 
 

31 123.11 - Cimento, concreto, gesso e cal, fabricação 

32 
127.99 - Hospitalar,Laboratorial,Médico (equipamento mecânico;elétrico;eletrônico), 

inclusive mobiliário, instrumentos, utensílios, peças e acessórios. 

33 
367.12 - Agricultura , fabricação de máquinas;equipamentos para uso em lavoura,  

inclusive peças e acessórios 

34 
133.13 - Fruta e Vegetal, processamento, preservação e produção de conservas, 

concentrados (polpas;suco), desidratados, liofilizados e doce (massa, pasta e geléia) 

35 
172.20 - Farmácia, Farmácia de Manipulação e Drogaria, Flora Medicinal loja; 

depósito;distribuidora de produtos 

36 
281.60 - Centro de Zootecnia , Hospital e Clinica Veterinária, Banco de Sêmen e Embrião 

de Origem Animal, Serviço de Vacinação e Esterilização em Animal 

37 
321.11 - Laboratório de Ensaio de Material, Produto ou Qualidade e Pesquisa ou 

Desenvolvimento 

38 
008.42 - Bebida (refresco natural e artificial), água mineral, refrigerante, xarope e 

refresco em pó -  fabricação 

39 196.62 - Curso de Línguas, Informática, Auto Escola e Demais cursos não especificados. 

40 

128.10 - Clube Associativo, Aeromodelismo, Campo de Golfe, Centro de Equitação, de 

Tradições Regionais (exceto feiras e exposições), Desportivo ou Ginásio de Esportes, 

Quadra de Tênis ou semelhantes, Sindical e Militar 

41 

435.11 - Pedra ( para uso artístico, produção de brita, corte em placas, chapas, inclusive 

trabalhos em mármore, granito, ardósia e similares para construção),  não associadas à 

extração 

42 282.11 - Hotel-Fazenda 

43 241.11 - Ração Balanceada (forragem, inclusive), fabricação (processo sem secador) 

44 

197.41 - Posto Utiliz. Internet ou Equip. Infor.,Provedor Acesso à Rede de 

Telecom.(Internet,RENPAC e outras)e ServiçoTelemsg, central de táxi 

(s;garagem),Telemarkting,Central Operação, Comutação,Comunic.,Rastr. e Estação 

Radar(transm. voz,dado,texto,som,imagem) 

45 065.41 - Bicicleta e Triciclo Não-Motorizado, fabricação, inclusive peças e acessórios 

46 
420.44 - Padaria, Confeitaria, Casa de Chá, Cafeteria e Artigos para Café da Manhã , 

Delicatessen, Cibercafé e Rotisserie , loja;depósito 

47 
133.32 - Buffet,  serviço de banquete;coquetel;recepção,- permitindo-se serviço de 

manutenção e reparo de equipamentos, utensílios e acessórios, locação 
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48 

127.42 - Elétrico, Eletrônico e Mecânico (médico, cirurgico, odontológico e laboratorial), 

inclusive instrumentos, loja;depósito;locação (permitindo-se serviço de manutenção, 

reparo ou comercialização;deposito de componentes;peças) 

49 

123.38 - Cimento (artefato), fabricação de marmorite, granitina e de material semelhante 

(ladrilho, tijolo, bloquete, manilha, tubo, chapa, placa, mesa de pia, etc.), permitindo-se 

processo com forno 

50 420.22 - Biscoito (bolacha, inclusive casquinha e forma para recheio), fabricação 

 

 

Este documento é destinado a parceiros comerciais da Swiss Re Corporate Solutions 

Brasil e procura nortear os esforços de vendas ao demonstrar os tipos de riscos 

e/ou indústrias que são mais ou menos interessantes para a companhia, com base 

em sua estratégia e metodologia de subscrição e gerenciamento de riscos. ‘Apetite 

Técnico’ não significa ‘aceitação automática’; todos os riscos devem passar pela 

análise prévia da equipe de subscrição. Os riscos não relacionados neste documento 

não estão automaticamente aceitos ou elegíveis para a apresentação de cotação, 

mas estão condicionados a outras análises. 

  

Produto(s) comercializado(s) por: Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. 

| CNPJ: 72.145.931/0001-99.  

  

Processo(s) SUSEP: 

Principal: 15414.900896/2017-91 

LC Secundária – SUSEP: 15414.901156/2017-71 

RC Secundária – SUSEP: 15414.901250/2017-21 
 

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação 

por parte da SUSEP. 

  

Ouvidoria: 0800 591 52 24 | Caixa Postal: 60.530 - CEP 05804-970 / Sao Paulo, SP  

ouvidoria_swissrecsbrasil@defenseg.srv.br. SAC: 0800 008 9756 I Deficientes 

auditivos: 0800 008 9758. Assistencia 24 horas: Europ Assistance Brasil Serviços de 

Assistencia S.A. | CNPJ: 01.020.029/0001-06.  
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