Seguros para Energia Renovável
PROTEÇÃO PARA PARQUES EÓLICOS E USINAS FOTOVOLTAICAS

O governo e a iniciativa privada vêm incentivando a
produção de energia renovável e o Brasil é hoje um dos
países que mais geram empregos no setor. Empresas de
todos os portes procuram por fontes renováveis de energia
com os objetivos de diminuir a emissão de poluentes e
conquistar uma economia financeira.
Nosso País tem um vasto potencial solar e eólico e o
crescimento destes segmentos também trouxe o aumento da
procura por seguros especializados que cubram todas as
etapas desde o projeto até a operação.
A Travelers especializou-se neste segmento e inova ao trazer
ao mercado soluções que contemplam um conjunto completo
de coberturas para atender todos os riscos envolvidos na
geração e na transmissão de energia renovável. As soluções
envolvem Seguro de Riscos de Engenharia, de Responsabilidade
Civil e Riscos Operacionais, além de suporte e expertise em
Controle de Riscos.

Operação:
• Riscos Nomeados/Riscos Operacionais;
• Responsabilidade Civil de empresas de serviços públicos
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
• Directors and Officers (D&O).
Diferenciais Travelers
A Travelers atua de forma multidisciplinar no desenvolvimento
de apólices para este setor, unindo as áreas de Subscrição, com
colaboração de especialistas dos Estados Unidos e do Reino
Unido, de Controle de Riscos, com engenheiros que colaboram
no processo de identificação de exposições e mensuração de
perdas, e de Resseguro, coordenando todas as etapas
referentes à construção da melhor estrutura de seguros para o
cliente.
•

•

Equipe única de subscrição para Riscos de Engenharia, RN/RO
e RC (obras/operações);
Contrato único de Resseguro para fase de implantação e
operação (seguro RE e RO);
Equipe própria de Controle de Riscos;
Acesso irrestrito aos especialistas da Travelers UK/Lloyds,
Renewable Energy Practice Leader, no processo de subscrição.

Soluções Travelers
• Usinas Eólicas
• Usinas Fotovoltaicas

•

Projeto/Implantação:
• Riscos de engenharia (Obras civis e Instalação e Montagem);
• Responsabilidade Civil Profissional;
• Responsabilidade Civil (Obras civis e Instalação e Montagem);
• Directors and Officers (D&O).

Viste o site www.travelers.com.br e conheça todo o portfólio
de produtos desenvolvido especialmente para você e para o
seu negócio. É melhor embaixo do nosso guarda-chuva.
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