
 

 
 
 
 

Comunicado 050/2022 
 
 
 
 
 
 

Disponibilização da Publicação das APIs  
da Fase 1 (Open Data) no Ambiente Produtivo do  

Diretório de Participantes 
 

Boa tarde, 
 
Informamos que o diretório de participantes (ambiente produtivo) foi atualizado e estão 
disponíveis para publicação todas as APIs que fazem parte de todas as etapas da Fase 1 do 
Open Insurance e que devem estar publicadas até data regulatória de 30/06: 
 
Todas as seguintes APIs fazem parte das etapas II e III da Fase 1 e estão listadas abaixo: 
 
Etapa II: 

• Assistência - Bens em Geral (Assistance general assets) 
• Garantia Estendida Auto (Auto extended warranty) 
• Compreensivo Empresarial (business) 
• Compreensivo Condomínio (condominium) 
• Compreensivo Risco Cibernético (Cyber risk) 
• Responsabilidade Civil de Adminstradores e Diretores - D&O (Directors officers 

liability) 
• Crédito Interno (Domestic credit) 
• Riscos de Engenharia (engineering) 
• Responsabilidade Civil Riscos Ambientais (Environmental liability) 
• Riscos Diversos (Equipment breakdown) 
• Responsabilidade Civil Profissional (Errors omissions liability) 
• Crédito à Exportação (Export credit) 
• Garantia Estendida - Bens em Geral (Extended warranty) 
• Riscos Diversos - Financeiros (Financial risk) 
• Responsabilidade Civil Geral (General liability) 
• Global de Bancos (Global banking) 
• Lucros Cessantes (Lost profit) 
• Riscos Nomeados e Operacionais (Named operational risks) 
• Garantia Segurado - Setor Privado (Private guarantee) 
• Garantia Segurado - Setor Público (Public guarantee) 
• Fiança Locatícia (Rent guarantee) 
• Stop Loss (Stop loss) 

 
 
 

https://web.directory.opinbrasil.com.br/dashboard/analytics


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa III: 

• Habitacional (Housing) 
• Intermediários (Intermediary) 
• Rede Referenciada (ReferencedNetwork) 
• Rural 
• Transportes (Transport) 
• Demais Escopos – Petróleo, Nucleares, Marítimo e Aeronáutico (OtherScopes) 

 
Gostaríamos de recordar que serão esperadas as publicações das APIs que trazem os ramos 
comercializados pelos respectivos grupos de empresas dos participantes, conforme 
consultado na base SES da SUSEP, considerando o prêmio dos últimos 12 meses para os 
ramos previstos conforme Circular SUSEP nº 535 de 2016. 
 
Em caso de dificuldade na publicação das APIs, além de informações pertinentes 
relacionadas a consulta da base SES, solicitamos que seja aberto um chamado no Service 
Desk para o registro e tratamento dos problemas. 
 
Para orientações de cadastro das APIs no diretório, favor seguir o link: Passo a passo para 
cadastro de Endpoint’s - dados públicos Fase 1 
 
 
 
Atenciosamente,  
 
Secretariado Open Insurance 
 

 

https://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/principal.aspx
http://servicedesk.opinbrasil.com.br/Login.jsp?navLanguage=pt-BR
http://servicedesk.opinbrasil.com.br/Login.jsp?navLanguage=pt-BR
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/files/%5BOPIN%5D%20Passo%20a%20passo%20cadastro_APIs_20211207.pdf
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/files/%5BOPIN%5D%20Passo%20a%20passo%20cadastro_APIs_20211207.pdf

