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SAIBA MAIS SOBRE O TOKIO MARINE GARANTIA 
E LINHAS FINANCEIRAS
A Tokio Marine oferece um amplo portfólio de Seguros de Garantia e Linhas Financeiras 
para atender, sob medida, as necessidades de empresas de todos os segmentos e tamanhos, 
incluindo a proteção do patrimônio de Diretores, Administradores e Profissionais.
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CONHEÇA OS DIFERENCIAIS
Equipe técnica especializada e exclusiva para cada ramo.

Apólices desenhadas sob medida.

Autonomia e agilidade da decisão (100% local).

Alta capacidade automática de resseguros.

Contrato de Contra Garantia (CCG) digital com assinatura eletrônica, 
sem necessidade de reconhecimento das assinaturas em cartório.

Consultoria em Gerenciamento de Riscos.



CONHEÇA OS PRODUTOS

SAIBA MAIS SOBRE OS SEGUROS DE GARANTIA 
E LINHAS FINANCEIRAS DA TOKIO MARINE
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TOKIO MARINE GARANTIA

O Seguro Garantia compreende as garantias contratuais. Ou seja, uma garantia acessória 
sujeita a um contrato principal que garante o cumprimento da obrigação principal, seja através 
do seu pagamento ou execução.
 
Este Seguro pode ser contratado tanto por órgãos públicos da administração direta e indireta 
(federais, estaduais e municipais) que, por força de norma legal, vêm exigir garantias de 
manutenção de oferta (em caso de concorrência) e de fiel cumprimento de seus contratos; 
quanto por empresas privadas que, nas suas relações contratuais com terceiros (fornecedores, 
prestadores de serviços, empreiteiro de obras), desejam anular o risco de cumprimento.
 
O Tokio Marine Garantia assegura o objeto do contrato assinado entre as partes: segurado 
(contratante) e tomador (contratado) ou na necessidade/exigência de prestação de garantia 
em ações judiciais cíveis, trabalhistas e tributárias.
 
Neste Seguro, pode ser contratada a cobertura adicional de ações trabalhistas e previdenciárias 
(garantia tradicional). Essa cobertura tem por objetivo garantir, exclusivamente ao segurado/
contratante e até o limite máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente 
sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade 
do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador 

Garantia AluguelRiscos Digitais
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ao pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido 
pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como 
do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as 
partes com prévia anuência da Seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário. 
Para contratação desta cobertura, deverá haver a previsão no contrato principal.
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CONHEÇA AS PRINCIPAIS MODALIDADES 
DO TOKIO MARINE GARANTIA:

Depósito Recursal - Trabalhista: Este Seguro é uma obrigação que o empregador tem 
quando deseja recorrer de uma decisão judicial de reclamação trabalhista desfavorável. Esta 
adequação foi trazida pela Reforma Trabalhista e com o Seguro Garantia – Depósito Recursal, 
a empresa evita o depósito em dinheiro ou a indicação de bens à penhora. Assim, não 
compromete o seu caixa.

Judicial: O Seguro Garantia Judicial é uma modalidade específica que surgiu como alternativa 
a depósitos judiciais em dinheiro, penhora de bens e fiança bancária em ações cíveis, fiscais 
ou trabalhistas. Ele garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos em juízo que 
o tomador necessite realizar no trâmite de procedimentos judiciais.

Imobiliário: Esta modalidade visa garantir a conclusão de obras de edifícios residenciais e 
comerciais, cujas unidades tenham sido vendidas na planta.

Veja outras modalidades:

Adiantamento de Pagamento

Aduaneiro – Admissão Temporária

Construção, Fornecimento 
e Prestação de Serviço

Licitante/Concorrente

Manutenção Corretiva

Pagamento de Energia

Permuta

Retenção de Pagamento
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TOKIO MARINE ALUGUEL

Este Seguro é uma solução locatícia prevista na Lei do Inquilinato que garante ao locador 
do imóvel o pagamento de aluguéis e encargos legais vencidos e não pagos pelo inquilino/
locatário, antes mesmo de uma eventual decretação de despejo.
 
O Tokio Marine Aluguel garante o recebimento dos aluguéis para o locador, de acordo com o 
valor especificado na apólice de seguro e previsto no contrato de locação, e a tranquilidade em 
arcar com seus compromissos caso um imprevisto aconteça para o locatário.

Para este Seguro, estão disponíveis as seguintes coberturas adicionais:

Encargos

Multa por Rescisão Contratual

Danos ao Imóvel

Pintura

Encargos13º Aluguel (exclusiva para contratos de locação de lojas em Shoppings Centers)

Fundo de Promoção (exclusiva para contratos de locação de lojas em Shoppings Centers)

CONHEÇA OS DIFERENCIAIS 
DO TOKIO MARINE ALUGUEL:

Processo 100% digital, no Portal Nosso Corretor: cadastro, cotação e emissão

Pagamento em 12 x sem juros no cartão de crédito

Dispensa de fiador ou caução

Análise segura e especializada do inquilino (benefício ao proprietário do imóvel), além da 
segurança de recebimento dos valores da locação

Assinatura eletrônica do Contrato de Locação

Também disponível para pessoas físicas

•

•

•

•

•

•
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TOKIO MARINE RISCOS DIGITAIS 

Um dos principais lançamentos do ano, o Tokio Marine Riscos Digitais visa proteger o Segurado 
de ataques cibernéticos. Com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados e maior clareza da 
responsabilidade da empresa pelos dados que circulam em seus sistemas, a previsão é que a 
procura por este Seguro aumente nos próximos anos.

O Tokio Marine Riscos Digitais está dividido em 2 coberturas:

• Responsabilidade da empresa por danos causados a terceiros, em decorrência de um ataque 
cibernético: cobre os custos de defesa, indenizações e de acordos (que tenham anuência da 
Seguradora) em caso de reclamações propostas por terceiros.

• Danos causados a própria empresa, em decorrência de um ataque cibernético: cobre os 
custos de remediação que incluem valores de recuperação de sistema e de reconstituição de 
rede, custos associados a extorsão cibernética, lucros cessantes, entre outros.

Além de contar com as coberturas contratadas, o Segurado conta com o atendimento 24h de 
uma equipe de respostas a incidentes, formada por profissionais especializados para agirem 
rapidamente e minimizarem danos.

A cotação pode ser solicitada através do Sistema Cotação Tokio (SCT), sendo necessário o 
envio do questionário de risco.

TOKIO MARINE D&O

Apesar de contratado pela Pessoa Jurídica, o objetivo do Seguro D&O é proteger as Pessoas 
Físicas. Em caso de reclamações propostas contra os administradores, associadas a seus 
atos de gestão, ou por conta do cargo que ocupam perante a empresa, o Seguro irá cobrir os 
custos de defesa, indenizações e acordos (que tenham anuência da Seguradora).

O Tokio Marine D&O tem ampla flexibilidade de estrutura de apólice e coberturas para atender 
empresas de variados tamanhos e segmentos. Além da cobertura básica, existem mais de 30 
condições especiais para situações específicas como: penhora on-line, custos de publicidade 
e gerenciamento de crise.

Qualquer entidade que possui uma estrutura de gestão, de grandes sociedades anônimas a 
pequenas e médias empresas, incluindo associações, podem contratar o Seguro para seus 
administradores.

A cotação é feita através do Sistema Cotação Tokio (SCT), sendo necessário o envio do 
questionário de risco, juntamente com as informações financeiras (Balanço Patrimonial e DRE).
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TOKIO MARINE E&O

Enquanto o Seguro de D&O cobre a responsabilidade por atos de gestão, no E&O a cobertura 
é para a responsabilidade técnica. Este Seguro tem o objetivo de proteger tanto a Pessoa 
Jurídica como a Pessoa Física, caso ocorra uma negligência, imperícia ou imprudência na 
prestação dos serviços profissionais.

O Tokio Marine E&O atende Notários, Arquitetos e Engenheiros e cobre custos de defesa, 
indenizações e acordos (que tenham anuência da Seguradora),  além de permitir contratação 
adicional para prestadores de serviço, subcontratados e gerenciamento de crises. Também pode 
ser incluída uma cobertura para projetos ou obras específicas para Arquitetos e Engenheiros.

A cotação é feita através do Sistema Cotação Tokio (SCT), sendo necessário o envio do 
questionário de risco.

SEGUROS DE GARANTIA E LINHAS FINANCEIRAS 
DA TOKIO MARINE 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:

Exemplos de itens verificados:

Análise prévia do planejamento da obra a fim de identificar potenciais vulnerabilidades que 
possam impactar o andamento do empreendimento.

Acompanhamento periódico da obra, a fim de verificar se a execução está conforme planejado.

Análise crítica do projeto, na fase de execução do mesmo, a fim de assegurar que o projeto 
atenda as melhores práticas de gestão de risco quando do projeto concluído. 

•

•

•

Tranquilidade Resultados sustentáveis Clientes satisfeitos Proteção de marca 

Disposição do estoque de matérias-primas e 
produtos acabados

Fluxo de movimentação de pessoas 
e equipamentos

Localização de equipamentos críticos 
(caldeira, fornos, etc.)

Materiais construtivos (isopainéis, etc.)

Estoque de pallets

Posicionamento de tanques de gases industriais



Este Seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A – CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código SUSEP nº 06190. D&O – 
SUSEP 15414.901489/2017-09. Riscos Cibernéticos – SUSEP 15414.900628/2018-50. Seguro Garantia – Segurado Setor Público 
– SUSEP 15414.900306/2014-87. Seguro Garantia – Segurado Setor Privado – SUSEP 15414.900303/2014-43. E&O – SUSEP 
15414.004800/2010-95. O registro deste plano 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.


