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SAIBA MAIS SOBRE A TOKIO MARINE ENERGY
Tokio Marine Energy é a área responsável por gerenciar os Seguros relacionados à petróleo e gás natural, 
embarcações e aeronaves, incluindo as de uso comercial que são remotamente controladas (drones). 
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CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DOS SEGUROS DA TOKIO MARINE ENERGY:

• Equipe técnica especializada e exclusiva para cada ramo.

• Apólices desenhadas sob medida.

• Autonomia e agilidade da decisão (100% local).

• Consultoria em Gerenciamento de Riscos.

• Alta capacidade automática de resseguros.

CONHEÇA OS PRODUTOS:

Risco de Petróleo

Operador Portuário

Reparador Naval

Náutico

Construtor Naval

Aeronáutico



Tokio Marine Risco de Petróleo

• Serviços de: intervenção em poços; mapeamento, prospecção ou testes; completação de 
poços; hotelaria ou limpeza; inspeção de equipamentos de combate a incêndio; instalação de 
câmeras e circuitos de TV ou equipamentos eletrônicos.

• Sondagem, perfuração de poços e produção de petróleo.

• Perfilagem e testes de pressão em poços.

• Manutenção em equipamentos de exploração e produção de petróleo e gás natural.

• Serviços educacionais.

• Serviços operacionais (inspeções, manutenções e reparos em equipamentos).

• Intervenção em poços (estimulação, limpeza, recompletação, abandono, 
mudança do método de elevação).
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SAIBA MAIS SOBRE OS SEGUROS DA TOKIO 
MARINE ENERGY

Este Seguro atua nas operações de produção, prospecção e perfuração de plataformas (offshore) e 
poços (onshore) de petróleo e gás natural. Garante proteção de bens, equipamentos, instalações e 
responsabilidade civil, incluindo unidades de perfuração, exploração e armazenamento.

A cobertura básica do Tokio Marine Risco de Petróleo contempla responsabilidade civil (a base 
de ocorrência), danos físicos e OEE – despesas extras do operador. O seguro ainda possibilita a 
contratação de coberturas adicionais, sendo as mais utilizadas: RC empregador, danos morais e 
poluição súbita.
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VEJA AS PRINCIPAIS ATIVIDADES COBERTAS PELO TOKIO MARINE RISCO 
DE PETRÓLEO:



O TOKIO MARINE RISCO DE PETRÓLEO TEM COBERTURAS PARA:

• Plataformas no mar (offshore)

- Fixa

- Auto Flevatoria

- Semi Sub

- Navio Sonda

-  Tension Leg
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• Equipamentos 

- ROV

- Árvore de natal

- BOP

- Sondas terrestres

• Portos: complexo de terminais, armazéns, cais / píer, equipamentos diversos, com vias de acesso 
rodoviária, ferroviária ou até fluvial.

• Terminal portuário: estrutura composta por um ou mais berços de atracação.

• Berço de atracação: é a posição de atracação no terminal.

• Cais: é a estrutura onde os navios realizam a carga e descarga ou o embarque e desembarque, 
também chamado de pier.  

• Armazéns / pátios: locais utilizados para acomodação/estoque de cargas/mercadorias.

• Equipamentos portuários: guindastes, empilhadeiras, transteiners, portainers, entre outros.

Tokio Marine Operador Portuário

Este Seguro é voltado para as operações em portos e portos secos/EADI, que também são 
conhecidos como área portuária. No Brasil são 37 portos públicos, 41 terminais de uso privativo e 
03 complexos portuários que operam sob concessão.

O TOKIO MARINE OPERADOR PORTUÁRIO ATUA EM TODA A ESTRUTURA 
PORTUÁRIA:

A cobertura básica do Tokio Marine Operador Portuário engloba responsabilidade civil ampla, danos 
físicos a bens móveis e imóveis e perda de receita bruta e / ou despesas adicionais. Mas este Seguro 
permite a contratação de coberturas adicionais. As mais comuns são: RC Empregador, danos morais, 
danos elétricos, quebra de máquinas e perda ou pagamento de aluguel do imóvel.
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VEJA AS PRINCIPAIS ATIVIDADES COBERTAS PELO TOKIO MARINE OPERADOR 
PORTUÁRIO:

• Serviços de coleta e entrega dentro da área portuária.

• Fornecimento e manutenção de apoio à navegação marítima.

• Fornecimento de informações e sinais necessários à navegação, práticos e praticagem.

• Controle de movimentação, atracação e fundeio.

• Manutenção de docas, cais, diques, carreiras, atracadouros e de terminais de passageiros.

• Fornecimento e manutenção de prédios, estruturas e equipamentos.

• Manutenção de sistemas rodoviários ou ferroviários na área portuária.

• Fornecimento de serviços de segurança.

• Serviços portuários de emergência.

• Arrendamento ou permissão de uso por terceiros de qualquer instalação ou equipamento portuário.

• Estiva, serviços de terminais e depósitos, armazenamento e reparos de equipamentos.

Tokio Marine Construtor Naval

Este seguro também é conhecido como Builder´s Risk e é essencial para estaleiros, armadores e 
companhias de navegação que tenham relação com a construção/obras de navios petroleiros, 
rebocadores, empurradores, navios cargueiros, dragas, balsas e demais embarcações. 

O Tokio Marine Construtor Naval concede cobertura para os danos causados na embarcação durante 
a sua construção e testes.

Tokio Marine Reparador Naval

Este Seguro cobre a responsabilidade civil do estaleiro/empresa reparadora por danos causados a 
embarcação de terceiro, durante a atividade de reparo/manutenção. 

Além da cobertura básica, o Tokio Marine Reparador Naval possibilita a contratação de coberturas 
adicionais como RC Empregador, RC Cruzada e Danos Morais.
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Tokio Marine Aeronáutico

Tokio Marine Aeronáutico – RETA (Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo): é um 
seguro obrigatório para garantir a proteção de passageiros, tripulantes e suas bagagens, bem como 
danos causados pela aeronave segurada a pessoas e bens de terceiros no solo. Esta modalidade inclui 
o RETA Drones. 

Tokio Marine RC Hangar Aeroportuário: ampara dano causado a terceiros decorrente da prestação de 
serviços em hangares ou aeroportos.
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TOKIO MARINE ENERGY E GERENCIAMENTO DE RISCOS.
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.



Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A – CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código SUSEP nº 06190. Risco de Petróleo 
– SUSEP 15414.900185/2014-73. Operador Portuário – SUSEP 15414.000237/2009-42. Cascos - Marítimos – SUSEP 10.002443/01-52
Náutico – SUSEP 15414.000149/2011-65. Aeronáutico – SUSEP 15414.901230/2016-79. Responsabilidade Civil do Explorador ou 
Transportador Aéreo (RETA) – SUSEP 15414.900583/2018-13. 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.


