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RESSEGURO – CONTEÚDO MÍNIMO:

Definição de resseguro

Terminologia habitual

Principais vantagens

Principais formas de resseguro e suas características:

– Obrigatório

– Facultativo

– Facultativo – Obrigatório



RESSEGURO – CONTEÚDO MÍNIMO:

Principais tipos de tratados:

– Proporcional

– Quota-parte

– Excedentes de capitais;

– Não – proporcional

– Excess of Loss

– Stop Loss



RESSEGURO

Contrato que visa a transferência de parte ou mesmo de todo o risco subscrito por uma
empresa de seguros - cedente, para uma outra empresa - resseguradora.

De forma sintética, o resseguro é um seguro para seguradoras.

Este contrato é designado por Tratado de Resseguro.



RESSEGURO

Por vezes a companhia resseguradora cede parte os seus riscos a uma terceira companhia,
está-se então na presença de um contrato denominado de retrocessão.

As resseguradoras podem também organizar-se em agrupamentos com o objetivo de maior
dispersão do risco - pools de resseguro - os membros da pool cedem, de acordo com a
regulamentação, parte dos seus riscos à pool que, por sua vez, a redistribui pelos seus
membros, podendo a própria pool dispor de tratados de resseguro para sua proteção.

Fonte: Apontamentos de TEORIA DO RISCO 2010/11
Considerações gerais sobre resseguro 

Prof. Drª Lourdes Afonso
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PRINCIPAIS VANTAGENS

Mecanismo de transferência de riscos que permite que a empresa de seguros (cedente) possa
aceitar riscos que, pelo seu montante ou natureza, não podem ser cobertos com os seus
próprios recursos;

Prevenção contra perdas inesperadas contribuindo para o equilíbrio do resultados da
empresa de seguros;

Fornece proteção em caso de catástrofes ou acumulação de riscos que podem surgir num
único sinistro, situação que aumentaria de forma significativa a probabilidade de ruína da
empresa de seguros;



PRINCIPAIS VANTAGENS

Permite obter carteiras mais equilibradas, evitando concentração em ramos específicos ou
em zonas geográficas determinadas;

Permite o acesso à experiência estatística dos resseguradores, muito mais completa do que a
produzida numa única empresa de seguros, dada a agregação de informação inerente ao
negócio ressegurador;

Atenua as barreiras à entrada numa linha particular de negócio, podendo a empresa de
seguros aceitar no início uma proporção significativa do risco, o que é cada vez mais essencial
num mercado competitivo.



FORMAS DE RESSEGURO

Obrigatório Facultativo

Acordo para um determinado portfolio de 
riscos em que a seguradora tem sempre que 
ceder e a resseguradora que aceitar.

Efetuado caso a caso.

A seguradora tem a opção de ceder e a 
resseguradora tem a opção de aceitar.



FORMAS DE RESSEGURO - SEGURO OBRIGATÓRIO

Este tipo de resseguro não necessita de aceitação prévia por parte do ressegurador.

Permite a simplificação do trabalho administrativo, levando a uma redução de custos.

Abrange portfólios inteiros com riscos semelhantes.

Normalmente são tratados a longo prazo.



FORMAS DE RESSEGURO - SEGURO FACULTATIVO

Resseguro contratado risco a risco.

A seguradora é livre de ceder os riscos particulares a uma ou várias resseguradoras e estas
são livres de os aceitar ou não.

Normalmente é utilizado quando a seguradora esgota os seus meios de resseguro obrigatório
ou quando estes não existem para determinada categoria de riscos.



FORMAS DE RESSEGURO

Facultativo - Obrigatório

A seguradora tem a opção de ceder.

A resseguradora tem a obrigação de aceitar.

Cobertura muito mais dispendiosa que as 
anteriores.



TIPOS DE TRATADO

Proporcionais Não Proporcionais

A cedente e a resseguradora partilham 
prémios e responsabilidades de acordo com o 
definido no tratado.

O prémio deste tipo de tratado é 
determinado  com base em estimativas de 
ocorrência e severidade dos sinistros.

Quota-parte Excedente de 
Capitais

Excess of Loss Stop Loss



QUOTA-PARTE

A seguradora cede uma certa fração, quota-parte, de uma determinada classe de apólices.

Os prémios e indemnizações são divididos entre cedente e resseguradora, de acordo com as
frações retidas por cada uma.

α % 
Retenção

(1-α) % 
Cessação



EXCEDENTE DE CAPITAIS

Também conhecido por Surplus ou excedente de plenos.

Parte das apólices são cedidas à resseguradora sempre que a soma segura exceda um certo
limite denominado: limite, pleno de conservação ou linha.

A parte excedida à resseguradora corresponde a um excedente.

O montante máximo assumido pela resseguradora é um múltiplo da retenção - linha.

As indemnizações e o prémio são divididos do mesmo modo.



EXCESS OF LOSS

Neste tipo de resseguro, também chamado de resseguro de excesso de danos, por cada
indemnização que exceda o limite de retenção ou dedutível, M, previsto no tratado, a
resseguradora ficará responsável pelo excesso.

Neste tipo de tratado, uma indemnização pode ser definida por risco ou por evento.

Normalmente a responsabilidade da resseguradora está limitada a um determinado montante
por perda individual, m.

Diz-se então que o resseguro é pelo layer m em excesso de M, podendo a cedente recorrer a
vários layers.

Fonte: Apontamentos de TEORIA DO RISCO 2010/11
Considerações gerais sobre resseguro 

Prof. Drª Lourdes Afonso



STOP LOSS

A resseguradora assume a responsabilidade das indemnizações agregadas de uma carteira
ressegurada que excedem um montante prefixado - limite de retenção.

Fonte: Apontamentos de TEORIA DO RISCO 2010/11
Considerações gerais sobre resseguro 

Prof. Drª Lourdes Afonso



RESSEGURO

A seguradora pode combinar vários tipos de tratados de resseguro que, em conjunto, formam
um Programa de Resseguro.
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