Documentação das tabelas
A partir do mês de referência abril/2013, a base de dados do SES passou a ser  disponibilizada no formato Comma Separated Values (.csv), os quais estão em conformidade com os padrões de interoperabilidade do Governo Eletrônico (e-Ping). Neste novo modelo de publicação cada tabela passou a corresponder a um arquivo com a extensão  .csv. 
Descrição dos arquivos
LimiteRetProxVig.csv
Seguradoras: Limite de Retenção 
coenti
Código da Empresa
noenti
Nome da Empresa
coramo
Código do Ramo no FIP
valor
Valor do limite de retenção
damesano
Ano e mês da informação




 Ses_Administradores.csv
Administradores
damesano
Ano e mês da informação
entcodigofip
Código da Empresa
pesrazaosocial
Nome do administrador
dircargo
Cargo que ocupa




Ses_campos.csv
Tabela com os campos para serem associados a tabelas de valores (SES_VALORESRESMOVGRUPOS, SES_BALANCO)
nuitem
Número do Campo
noitem
Nome do Campo
nuquad
Quadro correspondente do FIP (22A, 22P,  23...)
mercado
Identificador do Mercado Supervisionado (C, P ou S) 
inivigencia
Início de vigência do campo
fimvigencia
Fim de vigência do campo




Ses_Dados_Cap.csv
Valores de receitas, resgates e sorteios pagos
damesano
Ano e mês da informação
coenti
Código da Empresa
codModal
Código da modalidade
Modalidade
Descrição da modalidade (Tradicional, Compra-Programada, Popular, Incentivo, Antes Circ 365 e Não Adequado, Filantropia Premiável, Instrumento de Garantia)
receitasCap
Total de receitas
valorResg
Total de resgates
sorteiosPagos
Total de sorteios pagos



Ses_cessoes_recebidas.csv
Resseguro: Movimentação por cessionária
coenti
Código da entidade cessionária
damesano
Período (Ano/Mês) a que se referem os dados
tipo_cessao
Tipo da cessão, podendo ser resseguro (quadro 51) ou retrocessão (quadro 51R)
grupo
Grupamento de ramos, conforme Circular SUSEP nº 535/2016
cessao
Valor da conta "Cessões", segregado por cessionária, ano/mês de referência e grupo de ramos
recuperacao
Valor da conta "Recuperações", segregado por cessionária, ano/mês de referência e grupo de ramos
comissao
Valor da conta "Comissão", segregado por cessionária, ano/mês de referência e grupo de ramos
lucro
Valor da conta "Lucro", segregado por cessionária, ano/mês de referência e grupo de ramos
corretagem
Valor da conta "Corretagem", segregado por cessionária, ano/mês de referência e grupo de ramos
outros
Valor da conta "Outros", segregado por cessionária, ano/mês de referência e grupo de ramos




Ses_cias.csv
Cias do Mercado
Coenti
Código da Empresa
Noenti
Nome da Empresa
Cogrupo
Código do grupo econômico (informação ainda não disponível)
Nogrupo
Nome do grupo econômico (informação ainda não disponível)



Ses_Contrib_Benef.csv
Valores de contribuições e benefícios
damesano
Ano e mês da informação
coenti
Código da Empresa
tipoProd
Tipo de produto
contrib
Total de contribuições
benef
Total de benefícios






Ses_dependencias.csv
Todo o Mercado: Dependências 
id
Identificador 
coenti
Código da Empresa
uf
Unidade Federativa
endereco
Rua, número e complemento
cidade
Cidade
bairro
Bairro
cep
CEP
tipo
Tipo de Dependência (Filial, Representante...)
pais
País




Ses_diversos.csv
 
descricao
Nome da informação
valor
Valor da Informação




Ses_grupos_economicos.csv
Todo o Mercado: Grupos Econômicos 
damesano
Ano e mês da informação
coenti
Código da Empresa
noenti
Nome da Empresa
cogrupo
Código do Grupo
nogrupo
Nome do Grupo




Ses_limite_ret.csv
Limites de Retenção (todo o mercado)
coenti
Código da Empresa
damesano
Ano e mês da informação
coramo
Código do Ramo no FIP
valor
Valor do limite de retenção




 Ses_pl_margem.csv
Patrimonio liquido e Margem de solvencia
coenti
Código da Empresa
damesano
Ano e mês da informação
plajustado
Patrimônio Líquido Ajustado
margem
Margem de Solvência




ses_prev_trad_resgates.csv
Previdencia Tradicional - Resgates
damesano
Ano e mês da informação
coenti
Código da Empresa
resg_total
Previdência Tradicional - Resgates
resg_parcial
Previdência Tradicional - Resgates Parciais






Ses_prov.csv
Provisão Total (todos os mercados)
coenti
Código da Empresa
damesano
Ano e mês da informação
valor
Total de provisoes




SES_prov_segprev.csv
Seguradoras: Provisão das Operações de Previdência 
coenti
Código da Empresa
damesano
Ano e mês da informação
valor
Total das Provisões Técnicas




Ses_ramos.csv
Ramos de seguros
coramo
Código do Grupo/Ramo no FIP
noramo
Nome do Ramo




Ses_seg_prov_det.csv
(seguradoras - provisões detalhadas)
damesano
Ano e mês da informação
coenti
Código da Empresa
prem_n_ganhos
Prêmio Não Ganho (R$)
insuf_prem
Insuficiência de Prêmios (R$)
insuf_contrib
Insuficiência de Contribuições (R$)
benef_conceder
Benefícios a Conceder (R$)
outras_provisoes
Outras Provisões (R$)
mat_benef_conceder
Matemática de Benefícios a Conceder (R$)
osc_riscos
Outros Riscos (R$)
riscos_n_expirados
Riscos Não Expirados (R$)
sinistros_liquidar
Sinistros a Liquidar (R$)
benef_concedido
Benefícios Concedidos (R$)
sinistros_ibnr
Sinistros IBNR (R$)
exced_financeiro
Excedente Financeiro (R$)
mat_benef_concedidos
Matemática de Benefícios Concedidos (R$)
benef_reg
Benefícios a Regularizar (R$)
eventos_ibnr
Eventos IBNR (R$)
total_emp
Total (R$)




SES_Balanco.csv
(valores de balanco demonstração, utilizar em conjunto com a Tabela SES - Campos)
coenti
Código da Empresa
damesano
Ano e mês da informação
cmpid
Codigo do campo 
valor
Valor
seq
Ordem do campo no Balanco
quadro
Quadro do FIP ao qual pertence o campo





ses_cap_uf.csv
Capitalização - Dados por UF
COENTI
Código da Empresa
DAMESANO
Ano e mês da informação
UF
Unidade Federativa
PREMIO
Prêmios (R$)
RESGPAGO
Resgates Pagos (R$)
SORTPAGO
Sorteios Pagos (R$)
NUMPARTIC
Média de Participantes no Período
RESGATANTES
Resgatantes
SORTEIOS
Sorteios




ses_contatos.csv
(Todo o Mercado: Contatos)
damesano
Ano e mês da informação
entcodigofip
Código da Empresa
pesrazaosocial
Nome do Contato
dircargo
Tipo de Contato




ses_gruposramos.csv
Grupos de Ramos
GRAID
Identificador
GRANOME
Nome do Grupamento de ramos
GRACODIGO
Código do grupamento de ramos




ses_pgbl_contrib.csv
PGBL: Contribuições
coenti
Código da Empresa
valor
contribuições
damesano
Ano e mês da informação
uf
Unidade Federativa




ses_pgbl_fundos.csv
PGBL: Provisão Matemática de Benefícios a Conceder ( Fundos )
coenti
Código da Empresa
damesano
Ano e mês da informação
fundos
Valor da Provisão




ses_pgbl_resgates.csv
PGBL: Resgates 
damesano
Ano e mês da informação
coenti
Código da Empresa
resg_total
Resgate Total (R$)
resg_parcial
Resgate Parcial (R$)







ses_pgbl_uf.csv
PGBL: Dados por UF 
COENTI
Código da Empresa
DAMESANO
Ano e mês da informação
UF
Unidade Federativa
CONTRIB
Valor de contribuições
BENEFPAGO
Valor de  Benefícios
RESGPAGO
Valor de resgates
NUMPARTIC
Número de Participantes
NUMBENEF
Número de Beneficiários
NUMRESG
Número de resgates




ses_prev_cap_uf.csv
Previdência em Seguradoras: Contribuições ( UF todas ) , Capitalização: Prêmios ( UF todas ) e Previdência em EAPP: Contribuições ( UF todas ) 
coenti
Código da Empresa
damesano
Ano e mês da informação
uf
Unidade Federativa
valor
contribuições/prêmios




ses_prev_uf.csv
Previdência em Seguradoras: Dados por UF e Previdência em EAPP: Dados por UF 
COENTI
Código da Empresa
DAMESANO
Ano e mês da informação
UF
Unidade Federativa
CONTRIB
Valor de contribuições
BENEFPAGO
Valor de  Benefícios
RESGPAGO
Valor de resgates
NUMPARTIC
Número de Participantes
NUMBENEF
Número de Beneficiários
NUMRESG
Número de resgates




ses_provramos.csv
Seguradoras: Provisão por Ramo 
damesano
Ano e mês da informação
coenti
Código da Empresa
coramo
Código do Ramo no FIP
ppng
PPNG (R$)
ppngretro
PPNG Retrocessão (R$)
ppngrvne
PPNG RVNE (R$)
pip
PIP (R$)
psl
PSL (R$)
ibnr
IBNR (R$)
ibner
IBNER (R$)
pda
PDA (R$)
pcp
PCP (R$)
outras
Outras (R$)
provbenefconceder
Prov. Benef. a Conceder (R$)
provbenefconcedido
Prov. Benef. Concedido (R$)




ses_quantcap.csv
Capitalização: Quantidades de Títulos 
COENTI
Código da Empresa
DAMESANO
Ano e mês da informação
ESTOQUE_TITULOS
Estoque
CANCELADOS
Cancelados
RESGATADOS
Resgatados




ses_quantprev_benef.csv
Previdência: Quantidades de Beneficiários 
COENTI
Código da Empresa
DAMESANO
Ano e mês da informação
TIPO
Produto
ESTOQUE
Estoque
INCLUSOES
Inclusões 
EXCLUSOES
Exclusões




ses_quantprev_part.csv
Previdência: Quantidades de Participantes 
COENTI
Código da Empresa
DAMESANO
Ano e mês da informação
TIPO
Produto
ESTOQUE
Estoque
INCLUSOES
Inclusões 
EXCLUSOES
Exclusões
CANCELADOS
Cancelados




Ses_seguros.csv
Seguros: Prêmios e Sinistros 
damesano
Ano e mês da informação
coenti
Código da Empresa
cogrupo
Codigo do grupo econômico a que pertence a empresa
coramo
Código do Ramo no FIP
premio_direto
Prêmio Direto (R$)
premio_de_seguros
Prêmio de Seguros (R$)
premio_retido
Prêmio Retido (R$)
premio_ganho
Prêmio Ganho (R$)
sinistro_direto
Sinistro de Seguros (R$)
sinistro_retido
Sinistro Retido (R$)
desp_com
Custo de Aquisição(R$)
premio_emitido2
Prêmios Emitidos (R$)
premio_emitido_cap
Prêmios Emitidos em Regime de Capitalização (R$)
despesa_resseguros
Despesas com Resseguros (R$)
sinistro_ocorrido
Sinistros Ocorridos (R$)
receita_resseguro
Receitas com Resseguros (R$)
sinistros_ocorridos_cap
Sinistros Ocorridos (Regime de Capitalização e Repartição de Capitais de Cobertura) (R$)
recuperacao_sinistros_ocorridos_cap
Recuperação de Sinistros (Regime de Capitalização e Repartição de Capitais de Cobertura) (R$)
rvne
Prêmios de Riscos Vigentes e Não Emitidos (R$)
conveniodpvat
Prêmios Convênio Dpvat (R$)
consorciosefundos
Prêmios Cedidos a Consórcios e Fundos (R$)




ses_transferenciasexternas.csv
Previdência: Portabilidades Externas 
COENTI
Código da Empresa
DAMESANO
Ano e mês da informação
TIPOTRANSF
Tipo de transferencia (Aceita ou Cedida)
TIPOPLANO
Produto
VALOR
Valor (Aceito/Cedido)
QUANTIDADE
Quantidade (Aceito/Cedido)


SES_UF2.csv
Seguros: Prêmios e Sinistros ( UF ) 
coenti
Código da Empresa
damesano
Ano e mês da informação
ramos
Codigo do Ramo
UF
Unidade Federativa
premio_dir
Premios Diretos
premio_ret
Premios Retidos
sin_dir
Sinistros Diretos
prem_ret_liq
Premios Retidos
gracodigo
Código do grupamento de ramos
salvados
Salvados de sinistros
recuperacao
Recuperações 





SES_ValoresMovRamos.csv
Tabela espelho dos mapas demonstrativos segregados por ramos (quadros 2, 6, e 8 do FIP-SUSEP). Utilizar em conjunto com a tabela  ses_campos associando o CMPID - SES_ ValoresMovRamos   com o NUITEM - SES_campos.
COENTI
Código da Empresa
DAMESANO
Ano e mês da informação
CMPID
codigo do campo na tabela ses_campos
RAMCODIGO
Código do Ramo
GRACODIGO
Código do grupamento de ramos
VALOR
Valor 
SEQ
Sequencial que determina a posição do campo no mapa demonstrativo
QUADRO
Quadro do FIP ao qual pertence o campo 







SES_VALORESRESMOVGRUPOS.csv
Resseguros: Prêmios Ganhos  e Sinistros Retidos (Utilizar em conjunto com a tabela  ses_campos associando o CMPID - SES_VALORESRESMOVGRUPOS   com o NUITEM - SES_campos)
COENTI
Código da Empresa
DAMESANO
Ano e mês da informação
CMPID
codigo do campo na tabela ses_campos
GRACODIGO
Código do grupamento de ramos
VALOR
Valor 
ID
Identificador 






Ses_vgbl_fundos.csv
VGBL: Provisão Matemática de Benefícios a Conceder ( Fundos )
coenti
Código da Empresa
damesano
Ano e mês da informação
fundos
Valor da Provisão




Ses_vgbl_resgates.csv
VGBL- Resgates
damesano
Ano e mês da informação
coenti
Código da Empresa
resg_total
Resgate Total (R$)
resg_parcial
Resgate Parcial (R$)

Ses_RMovRam.csv
Tabela descontinuada a partir de 12/2013
MRASINRETSEGURO
 = Valor dos sinistros avisados/despesas (admnistrativos e judiciais) no mês de referência, relativo às operações de seguro direto.
MRAprememitrvne
 = Valor do total de prêmios estimados dos riscos vigentes mas não emitidos, no mês de referência, relativo ao ramo selecionado.
MRASINRETTOTAL
 = Somatório dos valores indicados nos campos Retenção Líquida Direta(MRASINRETRETLIQ), Retrocessões Aceitas, Variação da Prov. IBNR e Serviços de Assistência,  liquido dos valores informados na conta Salvados e Ressarcidos de Retrocessão Aceita.
MRASINRETTOTALESTRANG

MRASINRETVARIBNR
 = Variação da provisão de IBNR entre o mês de referência e o mês imediatamente anterior.
MRASINRETSERVASSIST
 = Valor referente aos custos da prestação de serviço de assistência, na hipótese em que estes serviços não são oferecidos como garantias de contrato de seguro e que são suportados diretamente pelas soci
MRAVARDESPOUTRAS
 = Total de outras despesas efetivamente incorridos no mês.
MRAVARDESPSEGURO
 = Total das comissões efetivamente incorridas no mês, relativas aos prêmios ganhos no mês.
MRAVARDESPTOTAL
 = Soma dos valores indicados nos campos Comissões de Seguro e Outras Despesas.
MRALIMITERETENC
 = Valor do limite de retenção.
MRAPREMARECPROVR

MRADIRCREDPROVR
 = Valor da provisão de risco sobre Prêmio a Receber (Conta 12319).
MRADEBSEGRECCOSCED
 = Débitos relacionados a operações de cosseguro cedido.
MRAPREMARECTOTALESTRANG

MRACUSTODIFCOMI
 = Valor do saldo das comissões de corretagem e agenciamento diferidos pela emissão das apólices.
MRACUSTODIFDESCONTO
 = Valor do saldo dos descontos concedidos no prêmio e diferidos pela emissão das apólices.
MRACUSTODIFOUTROS
 = Valor do saldo de outras despesas diferidas pela emissão das apólices.
MRACUSTODIFTOTAL
 = Soma dos valores indicados nos campos Comissões e Outros Custos.
MRADESPCOSAC
 = Valor das comissões incidentes sobre cosseguros aceitos no mês.
MRADESPCOSCED
 = Valor das comissões incidentes sobre cosseguros cedidos no mês.
MRADESPOUTRAS
 = Valor correspondentes a outras despesas de comercialização havidas no mês.
MRADESPRESCED

MRADESPRESCEDADMITIDO
 = Valor correspondentes às comissões de resseguros cedidos pela resseguradora admitida, no mês.
MRADESPRESCEDEVENTUAL
 = Valor correspondentes às comissões de resseguros cedidos pela resseguradora eventual, no mês.
MRADESPRESCEDLOCAL
 = Valor correspondentes às comissões de resseguros cedidos pela resseguradora local, no mês.
MRADESPRETRAC
 = Valor correspondentes das comissões relativas as retrocessões aceitas, no mês.
MRADESPSEGURO
 = Total das comissões incidentes sobre prêmios de seguro emitidos no mês.
MRADESPTOTAL
 = Total líquido de despesas.
MRADIRCREDCOSAC
 = Montante de cosseguros aceitos que está oferecendo como direitos creditórios.
MRADIRCREDCOSCED

MRADIRCREDIOF
 = I.O.F. incidentes sobre os direitos oferecidos.
MRADIRCREDRESCED

MRADIRCREDRESCEDADMITIDO

MRADIRCREDRESCEDEVENTUAL

MRADIRCREDRESCEDLOCAL

MRADIRCREDRETLIQ
 = Retenção líquida direta.
MRADIRCREDRETRAC
 = Montante de retrocessão que está oferecendo como direitos creditórios.
MRADIRCREDSEGURO
 = Montante de seguros diretos que está oferecendo como direitos creditórios.
MRADIRCREDTOTAL
 = Total dos  direitos creditórios oferecidos.
MRADIRCREDTOTALESTRANG

MRAIMPORTRESSEGURADA
 = Total das importâncias resseguradas. Corresponde à parcela das importâncias seguradas cedidas em resseguro.
MRAIMPORTRESSEGURADAESTRANG
 = Total das importâncias resseguradas das apólices em vigor, em moeda estrangeira. Esta parcela deverá estar incluída no campo “Valor”.
MRAIMPORTSEGURADA
 = Total das importâncias seguradas das apólices em vigor, correspondendo ao total de valores em risco em vigor da empresa.
MRAIMPORTSEGURADAESTRANG
 = Total das importâncias seguradas das apólices em vigor, em moeda estrangeira, apresentadas em dólares americanos. Esta parcela deverá estar incluída no campo “Valor”.
MRAPREMARECCOSAC

MRAPREMARECCOSCED

MRAPREMARECIOF

MRAPREMARECRESCED

MRADEBSEGRESCEDADMITIDO
= Débitos relacionados a operações com resseguradora admitida
MRARESLIQPREM

MRARESLIQPREMESTRANG

MRARESLIQSIN

MRARESLIQSINESTRANG

MRARESULTLIQ

MRARESULTLIQESTRANG

MRASINALIQCOSAC

MRASINALIQCOSCED

MRASINALIQRESCED

MRASINALIQRESCEDADMITIDO

MRASINALIQRESCEDEVENTUAL

MRASINALIQRESCEDLOCAL

MRASINALIQRETLIQ

MRASINALIQRETRAC

MRASINALIQSEGURO

MRASINALIQSEGVENCIDO

MRASINALIQTOTAL

MRASINALIQTOTALESTRANG

MRASINRETCOSAC
 = Valor dos sinistros avisados (Administrativo/Indenização) no mês de referência, correspondentes a cosseguros aceitos. + Valor dos sinistros avisados (Administrativo/Despesa) no mês de referência, correspondentes a cosseguros aceitos. + Valor dos sinistros avisados (Judicial/Indenização) no mês de referência, correspondentes a cosseguros aceitos. + Valor dos sinistros avisados (Judicial/Despesa) no mês de referência, correspondentes a cosseguros aceitos.
MRASINRETCOSCED
 = Valor dos sinistros avisados (Administrativo/Indenização) no mês de referência, correspondentes a cosseguros cedidos. + Valor dos sinistros avisados (Administrativo/Despesa) no mês de referência, correspondentes a cosseguros cedidos. + Valor dos sinistros avisados (Judicial/Indenização) no mês de referência, correspondentes a cosseguros cedidos. + Valor dos sinistros avisados (Judicial/Despesa) no mês de referência, correspondentes a cosseguros cedidos.
MRASINRETRESCED

MRASINRETRESCEDADMITIDO
 = Valor dos sinistros avisados (Administrativo/Indenização) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras admitidos. + Valor dos sinistros avisados (Administrativo/Despesa) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras admitidos. + Valor dos sinistros avisados (Judicial/Indenização) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras admitidos. + Valor dos sinistros avisados (Judicial/Despesa) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras admitidos.
MRASINRETRESCEDEVENTUAL
 = Valor dos sinistros avisados (Administrativo/Indenização) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras eventuais. + Valor dos sinistros avisados (Administrativo/Despesa) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras eventuais. + Valor dos sinistros avisados (Judicial/Indenização) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras eventuais. + Valor dos sinistros avisados (Judicial/Despesa) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras eventuais.
MRASINRETRESCEDLOCAL
 = Valor dos sinistros avisados (Administrativo/Indenização) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras locais. + Valor dos sinistros avisados (Administrativo/Despesa) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras locais. + Valor dos sinistros avisados (Judicial/Indenização) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras locais. + Valor dos sinistros avisados (Judicial/Despesa) no mês de referência,de responsabilidade de resseguradoras locais.
MRASINRETRETLIQ
 = Total de sinistros ocorridos e avisados no mês de referência, acrescidos dos sinistros decorrentes de cosseguro aceito e líquidos dos sinistros decorrentes de cosseguro e resseguro cedidos e dos salvados
MRASINRETRETRAC
 = Valor dos sinistros no mês, relativos às retrocessões aceitas- Indenização. + Valor dos sinistros no mês, relativos às retrocessões aceitas - Despesa.
MRASINRETSALVRESSARC
 = Total das recuperações em salvados e ressarcimentos no mês de referência, com exceção dos valores referentes a retrocessão aceita, que deverão ser informados no campo Salvados e Ressarcidos de Retroce + Total das recuperações em salvados e ressarcimentos no mês de referência, com exceção dos valores referentes a retrocessão aceita, que deverão ser informados no campo Salvados e Ressarcidos de Retroce + Total das recuperações em salvados e ressarcimentos no mês de referência, com exceção dos valores referentes a retrocessão aceita, que deverão ser informados no campo Salvados e Ressarcidos de Retroce + Total das recuperações em salvados e ressarcimentos no mês de referência, com exceção dos valores referentes a retrocessão aceita, que deverão ser informados no campo Salvados e Ressarcidos de Retroce
MRAPREMEMITRESCEDADMITIDO
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro cedidos em resseguro à resseguradora admitida no mês de referência.
MRADEBSEGRESCEDEVENTUAL
 = Débitos relacionados a operações com resseguradora eventual
MRADEBSEGRESCEDLOCAL
 = Débitos relacionados a operações com resseguradora local
MRAPREMARECRETLIQ

MRAPREMARECRETRAC

MRAPREMARECSEGURO

MRAPREMARECTOTAL

MRADEBSEGRECTOTALESTRANG
 = Débitos relacionados a operações com seguradoras - exterior
MRAPREMCANCELSEG

MRAPREMEMITCOSAC
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguros aceitos em cosseguros aceitos emitidos no mês de referência.
MRAPREMEMITCOSCED
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguros cedidos em cosseguros cedidos emitidos no mês de referência.
MRAPREMEMITDESCONTO

MRAPREMEMITRESCED
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro cedidos em resseguro à resseguradora admitida no mês de referência. + Corresponde ao total dos prêmios de seguro cedidos em resseguro à resseguradora admitida no mês de referência + Corresponde ao total dos prêmios de resseguro cedidos em resseguro à resseguradora local no mês de referência
MRAPREMEMITRESCEDEVENTUAL
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro cedidos em resseguro à resseguradora admitida no mês de referência
MRAPREMEMITRESCEDLOCAL
 = Corresponde ao total dos prêmios de resseguro cedidos em resseguro à resseguradora local no mês de referência
MRAPREMEMITRESTITUICAO

MRAPREMEMITRETLIQ
 = Corresponde ao total dos prêmios emitidos, menos cancelamento - prêmio direto, menos cancelamento - cosseguro aceito, mais cancelamento - cosseguro cedido, mais cancelamento - ressegurador local, mais
MRAPREMEMITRETRAC
 = Corresponde ao total do valor dos prêmios relativos às retrocessões aceitas no mês de referência
MRAPREMEMITSEGURO
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro emitidos pela própria seguradora no mês de referência.
MRAPREMEMITSEGUROESTRANG
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro emitidos em moeda estrangeira, no mês de referência, apresentado em dólares americanos.
MRAPREMEMITTOTAL
 = Soma dos valores indicados nos campos de retenção líquida direta e retrocessão aceita menos o valor indicado no campo variações das provisões técnicas
MRAPREMEMITTOTALESTRANG
 = Total dos prêmios de seguro ganhos no mês de referência, correspondente a emissões em moeda estrangeira, apresentado em dólares americanos.
MRAPREMNAOGANHO
 = Corresponde ao valor das provisões técnicas no mês de referência
MRAPREMNAOGANHOESTRANG

MRAPROVNAOCOMP
 = Valor da conta "Provisão de prêmios não ganhos"
MRAPROVNAOCOMPESTRANG

MRAPROVSINIBNR

MRARESLIQCOMI

MRASINRETCONSORCIOSFUNDOS
 = Valor da conta "Consórcios e Fundos" no mês de referência. + Valor da conta "Consórcios e Fundos" no mês de referência. + Valor da conta "Consórcios e Fundos" no mês de referência. + Valor da conta "Consórcios e Fundos" no mês de referência.
MRAPREMEMITCONSORCIOSFUNDOS
 = Corresponde ao total do valor da conta "Consórcios e Fundos" no mês de referência. No caso do ramo habitacional e DPVAT, este valor deve ser preenchido negativo
MRAPPNGRISCOSNAOEMITIDOS
 = Valor da Provisão de PPNG Riscos Não Emitidos
MRAPREMCANCELCOSSACEI
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro cancelados no mês de referência, aceitos em cosseguro pela seguradora.
MRAPREMEMITRESTCOSSACEI
 = Corresponde ao total dos prêmios restituídos no mês de referência, aceitos em cosseguro pela seguradora.
MRAPREMEMITDESCCOSSACEI

MRAPREMEMITDESCCOSSCED

MRAPREMEMITDESCRESSCED

MRAPREMCANCELPREMDIRETSEG
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro cancelados no mês de referência, emitidos pela própria seguradora.
MRAPREMEMITRESTITUICAOPREMDIR
 = Corresponde ao total dos prêmios restituídos no mês de referência, emitidos pela própria seguradora.
MRAPREMEMITDESCONTOPREMDIR

MRASINRETRECUPCONSFUND
 = Valor da conta "Recuperação de Consórcios e Fundos" no mês de referência. + Valor da conta "Recuperação de Consórcios e Fundos" no mês de referência. + Valor da conta "Recuperação de Consórcios e Fundos" no mês de referência. + Valor da conta "Recuperação de Consórcios e Fundos" no mês de referência.
MRADESPRESG
 = Corresponde ao total do valor das depesas com resgates de seguro de vida individual / VGBL, no mês de referência.
MRADESPBENEF
 = Valor das despesas com benefícios no mês de referência. + Valor das despesas com benefícios no mês de referência. + Valor das despesas com benefícios no mês de referência. + Valor das despesas com benefícios no mês de referência.
MRAPREMEMITRESTCOSSCED
 = Corresponde ao total dos prêmios restituídos no mês de referência, cedidos em cosseguro pela seguradora
MRAPREMEMITRESTRESSLOCAL
 = Corresponde ao total dos prêmios restituídos no mês de referência, cedidos em resseguro à resseguradora local pela seguradora
MRAPREMEMITRESTRESSEVENTUAL
 = Corresponde ao total dos prêmios restituídos no mês de referência, cedidos em resseguro à resseguradora eventual pela seguradora
MRAPREMEMITRESTRESSADMITIDO
 = Corresponde ao total dos prêmios restituídos no mês de referência cedidos em resseguro à resseguradora admitida pela seguradora
MRAPREMEMITCANCCOSSCED
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguros cancelados no mês de referência, cedidos em cosseguro pela seguradora
MRAPREMEMITCANCRESSLOCAL
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro cancelados, no mês de referência, cedidos em resseguro à resseguradora local pela seguradora.
MRAPREMEMITCANCRESSEVENTUAL
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro cancelados no mês de referência, cedidos em resseguro à resseguradora eventual pela seguradora
MRAPREMEMITCANCRESSADMITIDO
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro cancelados no mês de referência, cedidos em resseguro à resseguradora admitida pela seguradora
MRAPROVCOMPOUTROS1
 = Valor da conta "Outros".
MRAPROVCOMPREMISSAO1
 = Valor da conta "Remissão".
MRAPROVCOMPRENDAEVENTOALEATORIO1
 = Valor da conta "Renda de Eventos Aleatórios".
MRAPROVCOMPPROVBENCONCEDIDO1
 = Valor da conta "Provisão de Benefícios Concedidos".
MRAPROVPPNGRETROCESSAO
 = Valor da provisão de  PPNG - Retrocessão
MRAPROVSINLIQUIDAR
 = Valor da provisão de Sinistros a Liquidar - PSL
MRAPROVSINOCORRNAVISADOS
 = Valor da provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados
MRARESTCOSSACEITO

MRARESTRESSEGLOCAL

MRARESTRESSEGEVENTUAL

MRARESTRESSEGADMITIDO

MRACANCCOSSEGCEDIDO

MRACANCRESSEGLOCAL

MRACANCRESSEGEVENTUAL

MRACANCRESSEGADMITIDO

MRAPREMDIRPARCAVENC
 = Valor total das Parcelas a Vencer dos rêmios de seguros a receber no mês de referência
MRAPREMDIRPARCVENCI
 = Valor total das Parcelas Vencidas dos prêmios de seguros a receber no mês de referência
MRAPREMDIRTOTPREMRECEBER
 = Valor total dos prêmios de seguros a receber no mês de referência
MRAPREMDIRADICFRAC
 = Valor total do adicional de fracionamento dos prêmios de seguros a receber no mês de referência
MRAPREMDIRCUSTAPOL
 = Valor total do Custo de Apólice dos prêmios de seguros a receber no mês de referência
MRAPREMDIRIOF
 = Valor total do IOF dos prêmios de seguros a receber no mês de referência
MRAPREMDIRCOSCED
 = Valor total dos prêmios de seguros a receber cedidos em cosseguro pela seguradora no mês de referência, líquidos de IOF, adicional de fracionamento e custo de apólice
MRAPREMDIRRESSEGCED
 = Valor total dos prêmios de seguros a receber cedidos a ressegurador  pela seguradora no mês de referência, líquidos de IOF, adicional de fracionamento e custo de apólice
MRAPREMDIRRECRETRAC
 = Valor total dos prêmios de seguros a receber aceitos em retrocessão pela seguradora no mês de referência.
MRAPREMDIRCOSAC
 = Valor total dos prêmios de seguros a receber aceitos em cosseguro pela seguradora no mês de referência, líquidos de IOF, adicional de fracionamento e custo de apólice.
MRAPREMDIRRESPROPRIA
 = Valor total dos prêmios de seguros a receber emitidos pela própria seguradora no mês de referência, líquidos de cosseguro cedido, resseguro, IOF, adicional de fracionamento e custo de apólice.
MRAPREMDIRRETRAC
 = Valor total das retrocessões aceitas que estão sendo oferecidas como direito creditório no mês de referência, líquidos de IOF, adicional de fracionamento e custo de apólice.
MRAPREMDIRCOSAC1
 = Valor total dos cosseguros aceitos que estão sendo oferecidos como direito creditório no mês de referência, líquidos de IOF, adicional de fracionamento e custo de apólice.
MRAPREMDIRRESPPROPRIA
 = Valor total dos prêmios de seguros que estão sendo oferecidos como direito creditório no mês de referência, líquidos de cosseguro cedido, resseguro, IOF, adicional de fracionamento e custo de apólice.
MRAPREMDIRPROVRISCO
 = Valor contabilizado como provisão de risco sobre prêmios a receber no mês de referência.
MRAPREMDIRRISCVIGNEMI
 = Valor total dos Direitos Creditórios referentes aos riscos vigentes e não emitidos no mês de referência, calculados conforme nota técnica atuarial encaminhada a SUSEP.
MRAPREMDIRTOTDIRCRED

MRAPROVCOMPOUTRASPROV
 = Valor da conta "Outras Provisões"
MRAPREMTRANSFERIDOS

MRAPREMTRANSACEITAS
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro aceitos em transferência pela seguradora no mês de referência.
MRAPREMTRANSCEDIDAS
 = Corresponde ao total dos prêmios de seguro cedidos em transferência pela seguradora no mês de referência.
MRAPREMEMITCONVDPVAT
 = Valor do campo Prêmios Convênio DPVAT
MRASINRETVARSINRET
 = Valor da conta "Despesas com Benefícios". No caso do ramo habitacional, este valor deve ser preenchido positivo. + Valor da variação do sinistro retido no mês de referência decorrente da variação da PSL - Provisão de Sinistros a Liquidar em virtude da aplicação de motodologia atuarial. + Valor da variação do sinistro retido no mês de referência, decorrente da variação da PSL - Provisão de Sinistros a Liquidar em virtude da aplicação de motodologia atuarial. + Valor da variação do sinistro retido no mês de referência, decorrente da variação da PSL - Provisão de Sinistros a Liquidar em virtude da aplicação de motodologia atuarial.
MRASINRETSALVRESSARCRETRAC
 = Total das recuperações em salvados e ressarcimentos referente a retrocessão aceita
mraPremiosContaRetDireta

mraPremiosContaCossAceito

mraPremiosContaCossCedido

mraPremiosContaRessCedido

mraPremiosContaRetLiquida

mraPremiosContaVarProv

mraPremiosContaRetrAceita

mraPremiosCintaPremGanho




