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QUAL A IMPORTÂNCIA 
DOS SEGUROS PATRIMONIAIS?
A estrutura física, os equipamentos e o estoque que pertencem a uma empresa estão sujeitos 
a muitos eventos, como incêndios, danos elétricos e quebra de máquinas; além de riscos da 
natureza, como vendavais e alagamentos, por exemplo.

Os Seguros de Riscos Nomeados e Operacionais atuam para ressarcir empresários 
ou grupos empresariais de prejuízos materiais, restabelecendo a operação com mais 
facilidade e agilidade.

Além disso, esses produtos disponibilizam uma cobertura de lucros cessantes, que 
ressarce perdas de receita decorrentes dos danos materiais, garantindo a continuidade 
do negócio.

Riscos Nomeados (RN): Garante as coberturas contratadas
e listadas na apólice.

Riscos Operacionais (RO): Garante todas as coberturas (All Risks), 
com exceção dos eventos excluídos nas condições gerais.



O Tokio Marine Riscos Nomeados e Operacionais possui uma equipe especializada para 
atender e oferecer as melhores soluções às mais diversas operações.

As apólices são desenhadas sob medida e os subscritores são divididos em 04 Unidades 
de Negócios.

CONHEÇA AS ÁREAS E ALGUNS DOS SEGMENTOS
QUE ESTAS ATUAM:

TOKIO MARINE RISCOS NOMEADOS 
E OPERACIONAIS

Energia Renovável:

• Geração de energia.

 

•  Transmissão e distribuição de energia.

• Usinas de açúcar e álcool.

• Farmacêutica.
• Cosméticos.
• Papel.
• Cimento.
• Metalúrgica.

> Hidroelétrica
> Térmica
> Solar
> Eólica

Indústrias:
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CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DO TOKIO MARINE 
RISCOS NOMEADOS E OPERACIONAIS:

Elevada capacidade automática: R$ 566 milhões

Autonomia e agilidade da decisão (100% local)

Possibilidade de apólices com vigência Bianual

Consultoria em Gerenciamento de Riscos

Alimentos e Serviços:

•  Grãos – beneficiamento.

•  Laticínios.

•  Frigoríficos (processamento).

•  Hospitais.

•  Hoteis.

•  Escolas e universidades.

•  Edifícios (escritórios).

• Shoppings.

• Telecom / Estações de tv e rádio / CPD’s.

• Concessões rodovias/ferrovias/aeroportos.

Infraestrutura e Comércio:
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Tokio Marine Responsabilidade Civil do Transportador (RCT)

Tokio Marine Riscos Nomeados

SAIBA MAIS SOBRE O TOKIO MARINE 
RISCOS NOMEADOS E OPERACIONAIS

Seguro patrimonial sob medida para empresas que possuem ao menos um local 
com Valor em Risco superior a R$ 40 milhões. Garante as coberturas contratadas e 
listadas na apólice. A cobertura básica compreende:

Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário 
– Viagem Internacional (RCTR - VI)

• Incêndio (inclusive decorrente de tumultos, greves e lockout).
• Raio.
• Explosão.
• Implosão.
• Fumaça.

CONHEÇA OUTRAS COBERTURAS 
QUE PODEM SER CONTRATADAS ADICIONALMENTE:
•   Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, 

impacto de veículos e queda de aeronave.
•  Danos elétricos.
•  Roubo e furto mediante arrombamento.
•  Valores no interior do estabelecimento.
•  Valores em trânsito.
•  Perda de ou despesa com aluguel.
•  Quebra de máquinas.
•  Equipamentos eletrônicos.
•  Equipamentos móveis.
•   Tumultos, greves, lockout e atos dolosos.
•  Lucros cessantes (despesas fixas, lucro líquido e lucro bruto).
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É um Seguro patrimonial, feito sob medida, para empresas que exercem atividades 
complexas e estão sujeitas a diversos tipos de riscos. A apólice é abrangente e garante 
todas as coberturas, com exceção dos eventos excluídos nas condições gerais. Também 
é conhecida como All Risks. Veja as principais exclusões: 

Tokio Marine Riscos Operacionais

NESTE PRODUTO, ALGUNS EVENTOS INCLUÍDOS NA COBERTURA 
DE DANOS MATERIAIS APRESENTAM SUBLIMITES. OS PRINCIPAIS SÃO:

•  Alagamento.
•  Vendaval.
•  Dano Elétrico.

AINDA, EXISTEM EXTENSÕES PARA A COBERTURA DE LUCROS CESSANTES. 
CONHEÇA AS PRINCIPAIS:

•  Extensão para Clientes e Fornecedores.

•   Despesas extraordinárias para compra de energia no mercado Spot decorrente 
de um dano material (exclusiva para o setor de geração de energia).

•   Despesas extraordinárias para compra de energia no mercado Spot decorrente 
de um fator climático adverso – Riscos Paramétricos. Exclusiva para o setor 
de geração de energia. A Tokio Marine é a única Seguradora que atua com esta 
cobertura.

SAIBA O QUE É PRECISO PARA CONTRATAR O TOKIO MARINE RISCOS 
NOMEADOS E OPERACIONAIS:
 
•  Localização dos riscos.
 
•  Sinistralidade nos últimos 5 anos.
•  Descrição das atividades realizadas em cada local.
•  Descritivo dos sistemas protecionais.

•  Quebra de máquinas (é possível ser contratada adicionalmente).
•  Terrorismo.
•  Riscos cibernéticos.

VEJA AS PRINCIPAIS EXCLUSÕES:
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TOKIO MARINE RISCOS NOMEADOS 
E OPERACIONAIS E GERENCIAMENTO 

A Tokio Marine tem uma equipe especializada em Gerenciamento de Riscos
para atingir resultados que agreguem valor ao Cliente, tais como:

CONHEÇA ALGUNS DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS:

Corretor, a proteção
para seus Clientes
irem mais longe
depende de você.

E TEM MAIS EXCLUSIVIDADES
DO GERENCIAMENTO
DE RISCOS:

• Análise termográfica de equipamentos.
• Avaliação Patrimonial.
•  Diagnóstico de Ergonomia Operacional 

e Segurança do Trabalho.
•  Sistema de monitoramento remoto da operação, 

com alertas parametrizados e sistema 
de mensageria automático.
• Avalição 360° do risco, 
com a utilização de drones.
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Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A – CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código SUSEP nº 06190. Riscos Nomeados 
- 15414.000749/2008-28. Riscos Operacionais - 15414.000620/2011-15. 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.


