RISCO DE
ENGENHARIA

Este é o Seguro ideal para vários tipos de obra.
Edifícios residenciais/comerciais de grande porte,
Obras de Infraestrutura, Obras de Instalação e
Montagem de Máquinas e/ou Equipamentos.

O QUE É?
O seguro de Riscos de Engenharia tem o
objetivo de garantir, ao construtor, ou
montador indenização dos prejuízos
causados por acidentes (eventos súbitos e
imprevistos, na linguagem do seguro)
durante o período de execução de obras
civis e instalação e montagem de
máquinas e equipamentos.
Os bens cobertos são a obra em si e seus
materiais, o objeto de montagem /
instalação e equipamento.
Garante, basicamente, a reposição de
bens que tenham sofrido danos materiais.
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QUEM PODERÁ
CONTRATAR?
Tanto o construtor
como o proprietário da
obra podem ser o
segurado porque
ambos têm interesse
em sua conclusão.
Dessa forma serão
considerados
segurados, as pessoas
que tiverem interesse
econômico na obra.
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O QUE O SEGURO COBRE?
O seguro destina a indenizar as perdas e
danos materiais decorrentes de qualquer
causa de natureza súbita e imprevisível,
ficando o segurado garantido contra
diversos riscos, de origem súbita e
imprevisível, e desde que os danos
causados às obras (Obras Civis em
Construção e Instalação e Montagem)
sejam decorrentes de acidentes.
Com exceção dos riscos expressamente
excluídos na apólice, esse seguro oferece
cobertura contra todos os riscos para os
bens segurados, desde que o sinistro seja
decorrente de qualquer acidente que
possa resultar em perdas, danos e avarias
às construções e às montagens.
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Coberturas

COBERTURAS BÁSICAS
Eventos da Natureza;
Incêndio;
Explosão;
Roubo e furto qualificado de
materiais a serem
incorporados à obra;
Acidentes decorrentes da
atividade de construção.

COBERTURAS ADICIONAIS
Propriedades Circunvizinhas:
indenização em caso de danos à áreas
que não fazem parte da propriedade da
obra;
Erro de Projeto para Obras Civis, Riscos
do Fabricante para Máquinas e /ou
Equipamentos;
Manutenção Simples ou Ampla;
Ferramentas e Equipamentos de
Pequeno/Médio Porte;
Incêndio após a Entrega da Obra (30
dias);
Despesas Extraordinárias: para
contratação de mão-de-obra adicional,
em caso de atraso no cronograma por
sinistro coberto;
Despesas com Desentulho;
Despesas de Salvamento e Contenção
de Sinistros;

Equipamentos Móveis e/ou
Estacionários Utilizados na Obra;
Equipamentos e Ferramentas de
Pequeno e Médio Porte, Equipamentos
de Escritório e Equipamentos de
Informática;
Tumultos, Greves e Lockout;
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada
com ou sem Fundações;
Responsabilidade Civil Empregador;
Entre outras coberturas.
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Suporte no
Gerenciamento de Riscos
Orientação para a
Redução de Riscos
Orientação à sua
empresa para obter
melhores condições de
segurança e utilização
adequada dos recursos,
com redução de riscos.

Planejamento

Preparação de planos a
longo, médio e curto
prazo para a melhoria
dos riscos subscritos.

Agendamento de
Inspeção

Avaliação e
Programas sob medida

Visitas no local para
verificar condições da
obra. As inspeções
poderão ocorrer em
qualquer momento da
execução da obra,
previamente agendada.

Avaliação do grau de
exposição aos riscos e
desenvolvimento de
programas de seguros sob
medida para os seus
negócios.
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Perguntas
Frequentes

Existe franquia para o seguro de Riscos de Engenharia?
Sim. As franquias (parte dos prejuízos paga pelo segurado) são definidas
com base no tipo de obra a ser garantida pelo seguro e dividem-se em
danos da natureza; testes, incêndios e explosão e demais eventos.
As seguradoras indenizam os prejuízos de cada sinistro coberto até os
limites das importâncias contratadas, descontadas as franquias constantes
da apólice.

O que é o seguro de Riscos de Engenharia?
Todos os empreiteiros e subempreiteiros que participam da
construção/montagem, ou seja, todos aqueles que têm interesse
na obra, são considerados, em conjunto, segurados entre si. Sendo
todos considerados como segurados, nao cabe ação ou recurso
judicial ou sub-rogação de direitos, contra essas pessoas jurídicas,
para danos materiais causados no objeto do seguro.
A apólice de seguro pode ser emitida em nome do empreiteiro ou
no nome do dono da construção.

Quem contrata o seguro de riscos de engenharia: o dono da obra ou o
empreiteiro? E como ficam os subempreiteiros?
Todos os interessados na obra ou na montagem/instalação de
equipamentos, incluindo empreiteiros e subempreiteiros – citados ou não
na apólice – são considerados, em conjunto, segurados. Sendo todos
segurados entre si, não existe qualquer sub-rogação de direitos e,
consequentemente, inexiste também direito a recurso judicial. A apólice de
seguro pode ser emitida em nome do empreiteiro ou do dono da
construção.

Por que se deve contratar um seguro contra riscos de engenharia?
Se você pretende construir sua casa ou contratar quem o faça ou
se tem uma empresa de engenharia civil encarregada de alguma
obra, sua atividade é recompensadora, mas cheia de desafios. Um
canteiro de obras é um local que pode ser bastante arriscado. As
apólices de seguros de riscos de engenharia são a escolha certa
para você transferir o risco e, portanto, minimizar eventuais
perdas.

Por que é importante contatar um corretor de seguros de riscos de
engenharia?
Esse tipo de seguro exige mais especialização do que os demais e cada
obra, montagem ou equipamento é um caso, dependendo da natureza e
custo do projeto, dos empreiteiros contratados, do setor de engenharia, da
duração, do local, entre outros. O corretor de seguros especializado nessa
área é o profissional indicado para auxiliá-lo nessa empreitada.
Um profissional não especializado pode não conseguir as melhores
coberturas para o seu caso.
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Consultoria
em Seguros
Empresariais.

A Fernando Vieira Corretora de Seguros oferece
serviço especializado de consultoria empresarial para o
Seguro de Risco de Engenharia, assessorando seus
clientes em todo o processo de gerenciamento de

Fernando Vieira
Corretor de Seguros atuante em todos os ramos,
Graduado em seguros pela Universidade Estácio de Sá,
MBA em seguros pela Universidade Veiga de Almeida,
Pós Graduado em Direito Imobiliários pela Universidade Estácio de Sá,
Professor universitário, Professor do SECOVI, ABADI e SENAC,

Especialista em Seguro de Risco de Engenharia.

riscos.
Para tanto:
- Identifica as reais necessidades do cliente;
- Busca e negocia junto ao mercado segurador
coberturas mais adequadas;
- Avalia criteriosamente as cláusulas contratuais;
- Trabalha na otimização dos custos;
- Recomenda as alternativas mais econômicas e
confiáveis;
- Oferece assessoria completa no caso de ocorrência
de sinistros;
- Oferece todo o suporte de atendimento.

Nossos Contatos

Telefones

Site e E-mail

Escritório

21 99624-2480
21 97132-7478

www.vieiraseguros.com.br
contato@vieiraseguros.com.br

Av. Pres. Vargas 290 sala 702
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep 20091-905

Redes Sociais
facebook.com/vieiraseguros
instagram.com/vieiraseguros
twitter.com/VieiraSegurosRJ
linkedin.com/company/vieiraseguros
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