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Conheça as novas coberturas adicionais.



ROUBO / FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS
Ampara danos materiais diretamente causados aos instrumentos musicais e equipamentos 
de som, de propriedade ou sob guarda e controle do Segurado, em consequência de 
roubo ou furto mediante arrombamento ocorrido no local do risco, quer o evento tenha se 
consumado ou seja confirmada a tentativa.

EXTENSÃO PARA BENS EM RESIDÊNCIA HABITUAL
Cobre danos materiais aos bens da empresa que integram a residência do Segurado,
contanto que o endereço esteja declarado como local de risco na apólice. A cobertura atua
de acordo com os termos e condições contratadas.

ERROS E OMISSÕES
Ampara erro ou omissão do Segurado sobre os bens de sua propriedade na contratação
do Seguro, desde que ocorrido de forma involuntária.

HOME OFFICE 
Cobre danos materiais diretamente causados aos bens de escritórios instalados nas 
residências (de uso habitual) dos sócios controladores, dirigentes, administradores legais, 
diretores, superintendentes, gerentes e demais colaboradores do Segurado, condicionado,
no entanto, a que tais escritórios sejam utilizados em prol do Segurado, ainda que 
eventualmente, e não corresponda a qualquer atividade secundária exercida por àquelas 
pessoas. 

ROUBO DE BENS DE CLIENTES
Estende a cobertura de Roubo aos Clientes que estiverem no estabelecimento Segurado 
e forem vítimas de roubo mediante ameaça direta ou emprego de violência. É aplicada 
exclusivamente aos seguintes bens: joias, relógios, alianças, bijuterias, canetas, óculos, 
bolsas, carteiras, equipamentos eletrônicos e vestuário.

DELIVERY
Ressarce prejuízos por perdas e danos materiais causados nas mercadorias seguradas, 
fora do local de risco, exclusivamente durante o percurso de entrega para o Cliente final 
e na ocorrência de: a) incêndio, colisão ou roubo do veículo transportador; b) subtração da 
mercadoria mediante ameaça direta ou emprego de violência contra o portador; c) furto 
cometido mediante arrombamento, constatado através da destruição ou danos ao veículo 
transportador ou de baús e bags de transportes utilizados em motocicletas e bicicletas.

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
Cobre prejuízos de ações judiciais originadas por falha ou erro na 
prestação de serviço do Segurado à terceiros, no local de risco 
estipulado na apólice, desde que ocorrido de forma involuntária.



Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A – CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código SUSEP 06190. Compreensivo Empresarial – SUSEP 15414.900584/2018-
68. Lucros Cessantes complementar – SUSEP 15414.003802/2006-81. Responsabilidade Civil complementar – SUSEP 15414.902025/2013-88. RC Profissional 
complementar – SUSEP 15414.901454/2015-08. Riscos de Engenharia complementar – SUSEP 15414.900535/2017-44. Vida – SUSEP 15414.901233/2013-60. 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. 

Aproveite essa oportunidade e aumente seus lucros com 
o Seguro Tokio Marine Empresarial! 

Consulte o seu Gerente Comercial  
e saiba mais.


