
TOKIO MARINE 
PRODUTOS AGRO



QUAL A IMPORTÂNCIA DO SEGURO PARA O AGRONEGÓCIO?
O agronegócio é um dos ramos mais importantes da economia do país, correspondendo a 
22% do PIB brasileiro e cerca de 40% das exportações. O Brasil é o número 1 no ranking 
global de envio de café, açúcar, soja e suco de laranja para outros países.

O Seguro tem grande importância no setor, pois beneficia toda a cadeira produtora, dos 
insumos ao crédito rural, possibilitando desde a diminuição do êxodo rural até a redução da 
inadimplência com as instituições financeiras. Ele é fundamental para tranquilizar os produtores 
diante dos riscos inevitáveis que fazem parte da atividade agrícola. Com uma apólice adequada, 
o agricultor garante a estabilidade financeira e protege o capital investido.

Estima-se que um produtor que tenha prejuízos decorrentes de um evento climático demore 
3 anos para se reestabelecer. Com o Seguro, ele já consegue retomar a produção na safra 
seguinte.

Existem países que têm 90% da área agrícola segurada. No Brasil, calcula-se que apenas 10% 
esteja protegida; ou seja, é muito importante que a cultura do seguro seja disseminada neste 
ramo para garantir a continuidade do crescimento desse mercado.
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Safras Equipamentos Pecuário Florestal Aquícola



CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DOS PRODUTOS AGRO 
DA TOKIO MARINE

TOKIO MARINE AGRO EQUIPAMENTOS

•

•

•

•

•

•

Autonomia e agilidade da decisão (100% local)

Emissão de apólice de forma rápida e sem burocracia

Equipe de subscritores especializada em seguros agrícolas

Atendimento em todo território Brasileiro

Visão inovadora aberta para criar novas soluções com foco no Cliente

Consultoria de Gerenciamento de Riscos

CONHEÇA AS SOLUÇÕES DA TOKIO PARA O AGRONEGÓCIO

Este Seguro tem fácil contratação e coberturas sob medida para atender a necessidade de cada 
produtor.

Incêndio
Acidentes de causa externa
Colisão
Roubo/Furto qualificado
Furto Simples
Danos elétricos
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Coberturas:

Danos a terceiros
Operações em proximidade a água
Salvamento e contenção de sinistro
Danos aos vidros da cabine
Danos durante o transporte
Prestação de Serviços

Confira os diferenciais do Tokio Marine Agro Equipamentos:

•

•

•

Agilidade e transparência na contratação
Pagamento em até 4x sem juros
Descontos por tipo de franquia

Desconto para frotas de equipamentos
Rapidez no pagamento de indenização

•

•

Plantadeira Trator Pulverizador Colheitadeira de grãos
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TOKIO MARINE AGRO SAFRAS

O Seguro da Tokio Marine para Safras foi reformulado e passou a cobrir mais de 70 culturas 
em todo o Brasil. Garante ao produtor o replantio e a permanência na atividade em caso de 
eventos climáticos. E para atender os agricultores de acordo com as suas necessidades, estão 
disponíveis três modalidades:

RISCOS NOMEADOS

Neste Seguro, o produtor contrata as coberturas que melhor se adequam a sua região e a 
cultura plantada. São diversas as possibilidades de franquias e o sinistro é calculado pelo 
percentual de dano do evento, não dependendo da colheita para verificação dos prejuízos.

MULTIRRISCO CUSTEIO

Este Seguro garante o retorno do investimento realizado no plantio e na manutenção da 
lavoura, sendo considerados os gastos com a aquisição de insumos (fertilizantes, sementes 
e defensivos químicos). É uma segurança para as instituições financeiras, pois ressarce os 
valores financiados. Esta modalidade tem proteção contra eventos climáticos adversos e 
permite a adaptação das coberturas conforme a necessidade do Segurado.

Esta modalidade cobre a produção do agricultor, de acordo com o nível de cobertura contratado, 
quando houver diferença entre a produtividade segurada e a colhida, assim depende da colheita 
para a verificação dos prejuízos.

MULTIRRISCO PRODUTIVIDADE
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Conheça as coberturas para os eventos climáticos:

Seca
Excesso de chuva
Granizo
Geada
Incêndio e raio

Tromba d’água
Inundação
Variação de temperatura
Ventos fortes
Replantio

Confira algumas das mais de 70 culturas que podem ser protegidas 
pelo Tokio Marine Agro Safras:

Soja
Trigo
Milho (verão e inverno)
Caqui
Uva vinho e mesa
Laranja mesa e indústria

Hortaliças
Batata
Tomate
Cana-de-açúcar
Café

CONFIRA OS DIFERENCIAIS DO TOKIO MARINE AGRO SAFRAS:

Pagamento em até 6x sem juros (última parcela até 100 dias antes da colheita)

 Facilidade no envio de documentos

Proposta que permite incremento de até 30% na produtividade do IBGE

Regulação de sinistro por talhão 

Participação nos programas de subsídio (subvenção) estaduais (SP e PR) e federal

Equipe exclusiva de sinistro

Cotação através do Portal Nosso Corretor para as três modalidades

Sem área mínima, apenas prêmio mínimo de R$250,00



Treinamentos e palestras

Monitoramento via satélite:

- Climático - Curto e médio prazos

- De área plantada

- Detecção de plantio

Inspeção de campo via Drone

Inspeção de Risco baseado em critérios 

especificados

TOKIO MARINE AGRO SAFRAS 
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:

•

•

•
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Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A – CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código SUSEP 06190. Benfeitorias e 
Produtos Agropecuários – Processo SUSEP 15414.000783/2010-17. Penhor Rural – Processo SUSEP 15414.000872/2010-63. RC 
Complementar ao Agronegócio – Processo SUSEP 15414.900541/2014-59. Agrícola Riscos Nomeados sem Cobertura FESR – 
Processo SUSEP 15414.901283/2018-51. Agrícola Multirrisco Custeio sem Cobertura FESR – Processo SUSEP 15414.900115/2016-
87. Agrícola Multirrisco Produtividade sem Cobertura FESR – Processo SUSEP 15414.900116/2016-21. 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


