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SEGURO GARANTIA 
ADUANEIRO

Seguros Corporativos e Gerenciamento de Riscos

Proteção especial para facilitar as transações 
de importação e exportação



SEGUROS CORPORATIVOS 

SEGURO GARANTIA ADUANEIRO

ENTREGAS NO TEMPO CERTO E EM DIA COM 
A RECEITA FEDERAL 

Os seguros corporativos oferecem 

coberturas para seus funcionários, 

suas propriedades, riscos 

operacionais, acidentes, perdas 

financeiras, ou qualquer outro risco 

comercial que possa impactar o 

funcionamento do negócio e atingir 

indivíduos diretamente ou 

indiretamente envolvidos com a 

corporação. 

 

Nosso portfólio conta com as 

melhores soluções em 

Gerenciamento de Riscos e Seguros 

de Transporte, Vida, 

Ambiental, Empresarial, Frota e 

outros. 

De acordo com a Receita Federal, 

Regimes Aduaneiros Especiais são 

operações do comércio exterior em 

que as importações ou exportações 

gozam de benefícios fiscais como 

isenção, suspensão parcial ou total 

de tributos incidentes. 

 

A contratação deste seguro, garante 

à Receita Federal (segurada) a 

indenização correspondente ao 

pagamento dos impostos suspensos 

pelo Regime Aduaneiro Especial  

caso o importador não cumpra com 

obrigações fiscais. 



GARANTE À RECEITA 
FEDERAL O PAGAMENTO 
DOS TRIBUTOS NÃO 
RECOLHIDOS PELO 
FORNECEDOR

SEGURO GARANTIA ADUANEIRO: 
O QUE É E O QUE COBRE

A Receita Federal, na concessão do regime de admissão 

temporária para utilização econômica, exige a prestação 

de garantia em valor equivalente ao montante dos 

tributos suspensos constituídos no respectivo termo de 

responsabilidade (TR). 

 

O Seguro Garantia Aduaneiro oferece indenização ao 

segurado no caso do não cumprimento das obrigações 

fiscais  da importadora ou contratante, até o valor fixado 

na apólice de seguro. 

Exportação Temporária 

Trânsito Aduaneiro 

Drawback 

Entreposto Aduaneiro 

PRINCIPAIS TIPOS DE REGIMES 
ADUANEIROS ESPECIAIS 



O QUE DIZ A 
RECEITA FEDERAL

COMPROMISSO HONRADO

A garantia sob a forma seguro aduaneiro 

poderá ser prestada para garantir o 

pagamento dos tributos suspensos na 

aplicação do regime aduaneiro especial de 

admissão temporária para utilização 

econômica. 

Reparos, 

Exposições e feiras, 

Prestação de serviço, 

Testes, 

Materiais com fins científicos,

Composição de outros bens como partes 

e peças de produto acabado,

Utilização no processo produtivo.  



SIMPLES DE 
CONTRATAR E 
BAIXO CUSTO DE 
AQUISIÇÃO 
AS COMPLEXIDADES DOS SEGUROS CORPORATIVOS SÃO MELHORES 
GERENCIADAS COM A DE CAPRIO 

Oferecemos soluções especializadas para transporte de cargas que abrange 

toda a operação: da consultoria em gerenciamento de risco à escolha do melhor 

seguro para atender as suas necessidades;

Também oferecemos Seguros de Transportes, RC Transportador, AP 

Caminhoneiro e Seguro Ambiental;

Possuímos sistemas próprios de gestão: informatizados e automatizados para 

minimizar erros operacionais;

Desenvolvemos um protocolo de atendimento exclusivo para sinistros de 

transportes.

DIFERENCIAIS

 

Para  análise e aprovação basta disponibilizar a cópia dos seguintes documentos: 

 

Contrato Social;

Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil do transportador Rodoviário - 

Carga (RCTR-DC).



HÁ MAIS DE 30 ANOS, PROTEGENDO 
O PATRIMÔNIO DE EMPRESAS E 
GARANTINDO SUAS OPERAÇÕES

DE CAPRIO SEGUROS

Desde 1985, o Grupo De Caprio oferece 

consultoria e serviços de corretagem e 

gerenciamento de riscos para que as 

empresas de diversos segmentos 

possam ter tranquilidade em suas 

operações. 

 

Nossos consultores são profissionais 

licenciados, qualificados em suas áreas 

de atuação, e tem autonomia para fazer 

recomendações e servir os interesses de 

nossos clientes. 

Somos parceiros das melhores 

seguradoras e contamos com sistemas 

exclusivos para automatização e gestão 

de apólices. Nos adaptamos 

rapidamente às mudanças de condições, 

garantindo que nossos clientes recebam 

uma resposta rápida e eficiente para 

as suas necessidades. 

 

Confie nos nossos anos de experiência e 

na nossa abordagem integrada para 

encontrar melhores soluções de seguros 

e gerenciamento de riscos para o seu 

negócio. 



SANTOS  (SEDE PRÓPRIA)

Av. Dona Ana Costa, 146 CJ 803 

Vila Matias - Santos - SP 

11060-000

TELEFONES

(13) 3229-1700 

ITAJAÍ  (FILIAL)

Rua Uruguai, 223 - Sala 714 

Centro - Itajaí - SC 

88302-201

TELEFONE

(47) 2125-2663 
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