
TOKIO MARINE

ENERGIA SOLAR
Proteção para equipamentos de sistema solar fotovoltaico, 
da montagem à operação.

A Tokio é pioneira em proteção para equipamentos de sistema solar fotovoltaico.
Em uma única proposta, é possível contratar Riscos de Engenharia e RD Equipamentos. 

Veja como os produtos atuam:

Tokio Marine Riscos de Engenharia
• Protege os equipamentos de geração de energia solar durante a montagem, no canteiro de obras.
• Cobertura básica: incêndio, raio, explosão, roubo e furto qualificado, vendaval, granizo e qualquer dano de causa externa 
aos bens a serem instalados.
• Apólice única com averbação mensal, sem necessidade de emissões de apólices individuais para cada projeto.
• Vigência da data da contração até o final da instalação.

Tokio Marine RD Equipamentos
• Protege os equipamentos de geração de energia solar após a montagem.
• Cobertura básica: incêndio de qualquer natureza, raio, explosão, roubo e furto qualificado, vendaval, granizo, qualquer 
dano de causa externa aos bens a serem instalados e danos elétricos.
• Sem depreciação para perda parcial.

O Tokio Marine Energia Solar ainda tem mais benefícios:

• Fácil contratação.
• Equipe de engenheiros especializados.
• Área de sinistro dedicada.
• Gerenciamento de Riscos: inspeção própria, fornecimento de relatório com diagnóstico e soluções para melhoria da 
operação.

Tokio Marine, uma Seguradora completa para o segmento de energias renováveis.

Saiba mais sobre esta exclusividade da Tokio Marine.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A -– CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código 
SUSEP nº 06190. Riscos Diversos – Processo SUSEP nº. 15414.004474/2008-00. Riscos de Engenharia 
– Processo SUSEP nº. 15414.900306/2017-20. RC Plano Secundário de Seguro de Responsabilidade 
Civil Complementar – Processo SUSEP nº. 15414.900543/201448. Alop – Cobertura Adicional de Perda 
de Lucros Esperados – Processo SUSEP: 15414.900993/2014-31. O registro deste plano na SUSEP 
não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Consulte as 
Condições Gerais do produto ou serviço disponíveis em www.tokiomarine.com.br.

/TokioMarineSeguradora
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