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QUAL A IMPORTÂNCIA DO SEGURO 
DE RESPONSABILIDADE CIVIL? 
O Seguro de Responsabilidade Civil tem como objetivo ressarcir prejuízos originados da 
reparação de danos involuntários, materiais e/ou corporais, causados a terceiros. 
É um produto que protege o patrimônio do Segurado.

A legislação brasileira, com o reforço do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 
é extremamente severa com as empresas, expondo-as às possibilidades de sofrerem perdas 
que podem impactar em suas atividades.

Assim, é fundamental que as empresas contratem o Seguro de Responsabilidade Civil, 
também conhecido como RCG, para garantir a continuidade das operações no caso 
de imprevistos, proporcionando assim, tranquilidade para que os Segurados exerçam suas 
atividades e invistam no crescimento das suas empresas.
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SAIBA MAIS SOBRE O TOKIO MARINE 
RESPONSABILIDADE CIVIL
A Tokio oferece um amplo portfólio para atender as necessidades das empresas de diversas 
atividades e diferentes tamanhos. As apólices são desenhadas sob medida, para oferecer as 
melhores soluções às mais diversas operações.
 
O Seguro Tokio Marine Responsabilidade Civil Geral é cotado através do Sistema de Cotação 
Tokio (SCT), e, para facilitar os processos do dia-a-dia, estão disponíveis 04 (quatro) kits para 
atividades segmentadas, que os Corretores cotam, geram certificados e boletos direto 
no Portal Nosso Corretor. São eles:

• Simplicidade na contratação da apólice 

• Facilidades de pagamento: até 4x sem juros 

• Autonomia e agilidade da decisão (100% local) 

• Possibilidade de apólices com vigência Bianual 

• Elevada capacidade automática de contratação 

• Condições diferenciadas por atividade 

• Equipe especializada e exclusiva para o segmento

CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DO TOKIO MARINE 
RESPONSABILIDADE CIVIL

RC Prestação de Serviços

RC Operações

RC Eventos e Exposições

RC Ambiental –  TransporteTerrestre Rodoviário
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SAIBA MAIS SOBRE OS SEGUROS 
DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA TOKIO MARINE

 A cobertura básica deste Seguro tem o objetivo de ressarcir o Segurado de prejuízos originados 
da reparação de danos causados involuntariamente à terceiros, seja material ou corporal.

As apólices são adaptadas a cada exposição, fornecendo cobertura para eventos envolvendo 
terceiros. Estão disponíveis mais de 40 tipos de coberturas, considerando as Básicas, as 
Adicionais e as Particulares, que garantem proteção sob medida para qualquer tipo de atividade 
comercial e industrial.
 

Tokio Marine RC Operações 

Lançamento da carteira de Pessoas Jurídicas da Tokio, o RC Operações tem a mesma cobertura 
básica do Responsabilidade Civil Geral, porém o Corretor tem autonomia para cotar, gerar 
certificados e boletos, uma vez que todo processo é pelo Portal Nosso Corretor.

O Tokio Marine RC Operações atende empresas de mais de 45 atividades nos segmentos 
de Comércio e Serviços, incluindo operações de bares, restaurantes, estabelecimentos de 
ensino, hotéis e pousadas.

Este Seguro é aplicável para empresas com o faturamento até R$ 20 milhões e quando o limite 
de indenização está entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão.

A apólice inclui, automaticamente, as seguintes coberturas:

Objetos Pessoais de Empregados, Clientes e Visitantes

Fornecimento de Comestíveis e Bebidas

Ações do pessoal de Brigada de Incêndio

Ações do pessoal de Segurança, Vigilância, Limpeza e Manutenção dos locais do Segurado
Eventos programados pelo Segurado, sem cobrança de ingresso, para convidados

Competições e jogos esportivos

•

•

•

•

•
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Circulação de Equipamentos em Vias Públicas Adjacentes

Danos Estéticos

Riscos Contingentes de veículos

Operações de Carga e Descarga de Mercadorias de propriedade do Segurado, por ele realizadas, 
em Locais de Terceiros

Existências uso e conservação de painéis e anúncios luminosos localizados no estabelecimento 
do Segurado

•

•

•

•

•

Estão disponíveis ainda, as seguintes coberturas adicionais: 

Empregador

Poluição Súbita

Subsidiária do Segurado por Mercadorias transportadas por Terceiros

Falhas Profissionais da Área Médica

Danos Morais

Produtos Comercializados no Território Nacional

•

•

•

•

•

•

Tokio Marine RC Prestação de Serviços 

Com este Seguro, que tem cotação e emissão realizadas direto no Portal Nosso Corretor, 
estão cobertos os danos decorrentes de acidentes ocorridos durante a execução da prestação 
de serviços quando em locais de terceiros. 

O RC Prestação de Serviços é aplicável quando o limite de indenização está entre R$ 100 mil 
e R$ 1 milhão e compreende até 200 prestadores. Ainda, este kit permite a contratação de 
cobertura adicional para Empregador e Danos Morais.

Tokio Marine RC Eventos e Exposições 

Uma solução flexível e completa, que proporciona cobertura para diversos tipos de eventos, 
de pequenas reuniões à grandes exposições. Este Seguro garante a proteção do Segurado 
diante de danos causados a terceiros, que sejam decorrentes de acidentes relacionados às 
atividades das ações por este promovidas, nos locais e períodos especificados na apólice.
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Montagem e desmontagem relativo a realização do evento/exposição

Fornecimento de comestíveis e bebidas

Tumultos ocorridos entre os espectadores Queda, lançamento ou deslocamento de objetos

Desabamento total ou parcial de arquibancadas, palcos, cenários e de quaisquer adaptações 
efetuadas e/ou autorizadas pelo Segurado naqueles Locais

•

•

•

•

Tokio Marine Riscos Ambientais – Transporte Terrestre Rodoviário 

O Tokio Marine Riscos Ambientais é uma solução diferenciada, adaptada à legislação brasileira, 
que garante, para o Segurado, o pagamento e/ou reembolso das quantias para reparar os 
danos relacionados com emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, 
derrame ou vazamento de agentes poluentes e/ou contaminantes, em estado sólido, líquido 
ou gasoso, provenientes de bens e/ou mercadorias, enquanto transportados, por rodovia. Este 
Seguro é cotado e emitido através do Portal Nosso Corretor, quando o limite de indenização 
está entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão, e compreende até 5 mil embarques por mês.

Além disso, o Tokio Marine Riscos Ambientais permite a contratação das seguintes 
coberturas adicionais:

Empregador

Danos Morais

Gerenciamento de Crise

Defesa do Segurado em decorrência de penalidades administrativas

Viagem rodoviária com percurso complementar fluvial

Quebra, derrame, vazamento, arranhadura, amolgamento, amassamento, 
má arrumação e/ou mau acondicionamento, oxidação ou ferrugem

•

•

•

•

•

•

Na apólice estão automaticamente amparados:

O RC Eventos e Exposições está disponível no Portal Nosso Corretor para cotação e emissão, 
e é aplicável quando o limite de indenização está entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão e compreende 
um público de até 3.000 pessoas. 
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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:

• Serviço de inspeção de rota, com foco na redução de acidentes

• Diagnóstico operacional com foco em Ergonomia e Segurança do Trabalho

• Inspeção de risco patrimonial, com foco em manutenção predial
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Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A – CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código SUSEP nº 06190. RC Geral – 
Apólice à Base de Ocorrência – SUSEP 15414.901075/2013-48. RC Riscos Ambientais - Transporte Terrestre Rodoviário – Susep 
15414.004929/2006-17. 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


