Riscos de Engenharia
PROTEÇÃO CONTRA IMPREVISTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E NOS PROJETOS DE ENGENHARIA

De acordo com dados do IBGE, a indústria da construção
civil no Brasil cresceu 74% nos últimos 20 anos. Esse
crescimento ocasionou o aumento do número de acidentes
em obras comerciais, residenciais ou de infraestrutura, que
dependendo de seu grau de complexidade exigiram desde
simples reparos até a reconstrução total do imóvel ou do
projeto.

Por que contratar um seguro de Riscos de Engenharia?
O seguro de Riscos de Engenharia da Travelers garante
segurança para todos os tipos de obras civis, sejam de
construção, ampliação ou reforma. O seguro protege empresas
contra perda de bens ou gastos financeiros inesperados
decorrentes de qualquer tipo de acidente relacionado à obra:
falhas de montagem, estabilidade da construção durante a
obra, danos causados a terceiros, eventos da natureza (ventos,
raios, inundação, desmoronamento) ou perda de materiais por
alagamento, roubo, furto ou incêndio. O seguro também
protege os equipamentos utilizados na obra.
Situações ideais para a contratação do seguro
Construções Prediais
• Edifícios residenciais;
• Edifícios comerciais;
• Shopping centers;
• Hospitais;
• Escolas e Universidades;
• Galpões industriais;
• Ginásios de esportes;
• Casas (condomínios horizontais).
Construções de Infraestrutura
Obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação;
• Rodovias;
• Ferrovias;
• Fundações;
• Galerias;
• Condutos forçados ou redes de água e esgotos;
•

•
•
•

Sistemas de irrigação ou drenagem;
Obras de Saneamento Básico;
Obras de Mobilidade Urbana.

Instalação e Montagem
Máquinas e equipamentos industriais de produção;
• Equipamentos de Utilidades (ar, vapor, suprimentos);
• Estruturas metálicas;
• Energia (conversão/geração, elevação/rebaixamento de
tensão, transmissão, distribuição);
• Transporte e Movimentação.
•

Quais são as coberturas oferecidas pelo seguro de
Riscos de Engenharia?
O seguro de Risco de Engenharia Travelers oferece uma ampla
gama de coberturas que garantem total suporte ao segurado
na reparação dos prejuízos cobertos. Veja a seguir as principais
coberturas existentes:

•
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Básica de obras civis em construção e/ou instalação e
montagem;
Danos físicos em consequência de erro de projeto;
Danos físicos em consequência de riscos do fabricante;
Despesas extraordinárias;
Despesas de desentulho;
Tumultos;
Despesas de salvamento e contenção de sinistros;
Equipamentos móveis e/ou estacionários;
Manutenção ampla;
Propriedades circunvizinhas;
Obras concluídas colocadas em operação;
Responsabilidade civil geral e cruzada.

•
•
•

Riscos executados em regime de mutirão;
Riscos sem acompanhamento técnico;
Riscos sem autorização legal de execução.

Diferenciais Travelers
Equipe especializada em Controle de Riscos, atua de forma
consultiva na prestação de serviços ao segurado identificação, avaliação e redução dos riscos envolvidos na
execução do projeto;
• Profissionais com reconhecida experiência no mercado
segurador e no segmento de Riscos de Engenharia;
• Emissão rápida de apólice, com o uso de uma plataforma
digital.
•

O que é analisado no ato da contratação?
• Experiência do segurado;
• Empreendimentos similares já executados;
• Responsáveis técnicos do empreendimento (ART e CREA);
• Tipo de Construção e Metodologia Executiva;
• Cronograma Físico Financeiro;
• Tipo de solo (sondagens do terreno);
• Obras de contenção;
• Tipo de Fundação adotada;
• Circunvizinhanças;
• Construções existentes no caso de ampliações;
• Características locais no entorno da obra.
Principais restrições
Riscos em estágio avançado de execução;
• Obras executadas em áreas de riscos conhecidos;
• Riscos paralisados e/ou reiniciados;
• Riscos abandonados;
•
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