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ESTAMOS 
PRONTOS PARA 
SEU PRÓXIMO 
DESAFIO.



A Fator Seguradora iniciou suas atividades em 2008, com o objetivo de atender clientes 
corporativos nos segmentos de Construção Civil, Concessões Rodoviárias, Siderurgia, 
Energia, Empreendimentos Imobiliários, e Infraestrutura em geral.

Com atuação diferenciada, a Fator Segurador
a oferece os seguintes produtos:
· Seguro Garantia
· Seguro Garantia Judicial
· Seguro Fiança Locatícia
· Riscos de Engenharia
· Riscos Patrimoniais
· RD Equipamentos
· Riscos Paramétricos
· D&O Directors & Officers
· Responsabilidade Civil Geral
· Responsabilidade Civil Profissional
· Responsabilidade Civil Instituições de Ensino
· Responsabilidade Civil Profissional para Advogados
· E&O Veterinários
· E&O Médicos e Dentistas

Conheça melhor a 
Fator Seguradora:
· Faturamento (*): R$ 181 milhões
· Patrimônio Líquido (*): R$ 188 milhões
· Ativos Totais (*): R$ 713 milhões
· Resultado (*): R$ 14 milhões

(*): 31/12/2017
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TORRE
GARANTIA
· Seguro Garantia
· Seguro Garantia Judicial
· Seguro Fiança Locatícia

FATOR SEGURADORA, 
MUITO MAIS QUE GARANTIA.
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LINHAS DE 
NEGÓCIOS



www.fatorseguradora.com.br

SEGURO 
GARANTIA

GARANTIA DE 
CUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
E LEGAIS.



É o seguro que garante o cumprimento de obrigações assumidas perante terceiros, 
substituindo a fiança bancária com muitas vantagens.
A Fator Seguradora é especialista neste produto de seguro oferecendo todas as modalidades 
abaixo. Oferece um processo de contratação fácil e com taxas competitivas, com agilidade no 
cadastro de clientes e na emissão de apólices em certificação digital.

Vantagens do Seguro Garantia para 
as empresas:
· Menores taxas em relação à fiança bancária
· Não consome as linhas de crédito 
  (trata-se de linha específica para seguro)
· Maior rapidez na contratação

Modalidades de Seguro Garantia:
· Garantia do Licitante
· Garantia do Executante
· Garantia de Adiantamento de Pagamento
· Garantia de Retenção de Pagamento
· Garantia de Manutenção Corretiva
· Garantia Administrativa
· Garantia Judicial
· Garantia Aduaneira
· Garantia Imobiliária
· Garantia de Concessão
· Completion Bond
· Garantia Financeira
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SEGURO 
GARANTIA 
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SEGURO 
GARANTIA JUDICIAL

ALTERNATIVA AO
DEPÓSITO JUDICIAL 
COM AGILIDADE, ECONOMIA 
E SEGURANÇA.



SEGURO 
GARANTIA JUDICIAL 
PARA SUA EMPRESA 

Agora, sua empresa pode contratar o Seguro Garantia Judicial: um seguro que garante o 
pagamento do valor correspondente aos depósitos em juízo em processos tributários, cíveis 
e trabalhistas.

Consulte nossas condições através do email: garantias@fatorseguradora.com.br
Acesse nossos produtos em www.fatorseguradora.com.br
Conheça nosso portal: portal.fatorseguradora.com.br

Com o Seguro Garantia Judicial da Fator Seguradora,
sua empresa conta com:
· Agilidade e segurança na emissão da apólice
· Alternativa ao depósito judicial e a fiança bancária
· Lastro do mercado segurador e ressegurador
· Taxas competitivas e custos menores
· Linha de crédito específica para o seguro garantia

ALTERNATIVA AO
DEPÓSITO JUDICIAL 
COM AGILIDADE, 
ECONOMIA E SEGURANÇA.
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SEGURO 
FIANÇA LOCATÍCIA

AGILIDADE NA 
CONTRATAÇÃO E 
GARANTIA DO 
PAGAMENTO.



O seguro de fiança locatícia substitui o fiador e torna o processo mais ágil durante 
a aprovação da proposta de aluguel, além de garantir ao proprietário de imóvel urbano
(locador) o recebimento dos aluguéis e encargos como água, luz, condomínio, multas 
contratuais e danos ao imóvel, não pagos pelo inquilino.

Coberturas
· Básicas
· Encargos legais como água, luz,
  condomínio, IPTU, entre outros
· Danos ao Imóvel
· Multas Contratuais

Vantagens ao Locatário
· Dispensa a procura de um 
  fiador pessoa física
· Agilidade na contratação
· Taxas muito competitivas

Vantagens ao Locador
· Segurança e solidez da 
  Fator Seguradora
· Evita os riscos de fiadores
  profissionais
· Rapidez na liquidação de
  sinistros

TORNE O PROCESSO 
DE ALUGUEL MAIS
SIMPLES E SEGURO! 
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TORRE
ENGENHARIA
· Riscos de Engenharia
· Riscos Patrimoniais
· RD Equipamentos
· Riscos Paramétricos
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RISCOS DE 
ENGENHARIA

PROJETOS, 
INFRAESTRUTURA
INSTALAÇÕES E 
MONTAGENS 
COM MÁXIMA SEGURANÇA.



RISCOS DE 
ENGENHARIA

É o seguro destinado à proteção contra danos ocorridos nas obras de infraestrutura e nas 
instalações e montagens de equipamentos nos mais diversos tipos de indústria. Eventos de 
origem súbita e imprevista podem acontecer numa obra e na instalação/montagem de 
equipamentos, causando prejuízos ao proprietário do projeto, ao próprio construtor ou a 
terceiros. Estes riscos podem ser cobertos com a contratação do Seguro de Riscos de 
Engenharia.

As modalidades de cobertura são:
· Básica
· Propriedades circunvizinhas
· Responsabilidade civil geral e cruzada
· Erros de projeto
· Manutenção simples e ampla
· Tumulto / Greve / Lock out
· Desentulho do local
· Lucros esperados – ALOP
· Obras concluídas

Público-Alvo:
· Construtoras, investidores, empreendedores, 
  instaladores de máquinas e equipamentos comerciais 
  e industriais.
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RISCOS 
PATRIMONIAIS

MATERIAIS E
LUCROS CESSANTES 
COM PROTEÇÃO 
E ECONOMIA.



RISCOS 
PATRIMONIAIS

Nosso produto é destinado exclusivamente a empresas geradoras de energia visando a 
proteção de danos materiais e lucros cessantes.

Nosso produto é voltado a:
· Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH
· Unidades Hidrelétricas de Energia – UHE
· Usinas de Biomassa
· Usinas Termelétricas
· Parques Eólicos
· Parques Fotovoltaicos

MODALIDADES
· Riscos Nomeados - RN
· Riscos Operacionais - RO
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RD
EQUIPAMENTOS

PROTEÇÃO PARA 
SUAS MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS.



RD 
EQUIPAMENTOS

O seguro de RD Equipamentos visa garantir prejuízos decorrentes de danos tais como: 
elétricos, quedas, alagamentos, roubos, entre outros, ocorridos em máquinas e 
equipamentos voltados as operações comerciais, industriais e construção civil.

As coberturas abrangem:
· Básica
· Alagamento
· Danos Elétricos
· Perda / Despesa de Aluguel
· Roubo e/ou Furto Qualificado Total
· Responsabilidade Civil Equipamentos

Vantagens:
· Amplitude de coberturas
· Agilidade na cotação e emissão de apólices
· Taxas competitivas

Equipamentos tais como:
· Grupos geradores
· Empilhadeiras
· Compressores
· Guindastes
· Guincho Munck
· Retroescavadeiras
· Tratores
· Gruas
· Entre outros
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RISCOS
PARAMÉTRICOS

SUA RECEITA FINANCEIRA 
GARANTIDA, MESMO NA 
FALTA DE ÁGUA, VENTO 
OU RADIAÇÃO SOLAR.



RISCOS 
PARAMÉTRICOS

A disponibilidade dos recursos naturais desempenha papel crucial na produção de energia dos principais 
segmentos de energia renovável, como energia eólica, solar e hídrica. Embora seja um segmento da economia 
em pleno desenvolvimento e muito promissor, os recursos naturais envolvidos são inerentemente voláteis, 
ensejando um risco financeiro crescente sobre os produtores de energia, particularmente no que concerne 
às mudanças climáticas.

Nosso produto oferece um mecanismo inovador e sob medida para gerenciar a flutuação imprevisível de lucros e o 
estresse financeiro associado às variações dos recursos naturais, a partir de uma estrutura simples e transparente 
baseada em um índice oficial acordado, garantindo indenização ao Segurado no caso de falta ou redução do recurso 
natural necessário à geração de energia.

Cobertura básica:

Perda líquida decorrente do déficit 
na produção de energia causada por
insuficiência de recursos hídricos, 
eólicos ou solares.

Público Alvo:

· Empresas Geradoras de Energia a base de recurso hídrico

· Empresas Geradoras de Energia a base de recurso eólico

· Empresas Geradoras de Energia a base de recurso solar

Vantagens:

· Estrutura simples e transparente

· Possível customização para cada risco individualizado

· Permite o atingimento de metas de investimento com mais tranquilidade
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TORRE
RESPONSABILIDADES
· D&O Directors & Officers
· Responsabilidade Civil Geral
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D&O 
DIRECTORS & OFFICERS

SEUS INTERESSES 
E BENEFÍCIOS 
RESGUARDADOS
COM A SEGURANÇA 
E ECONOMIA.



D&O
DIRECTORS & OFFICERS

Executivos podem, em suas decisões diárias, mesmo que não intencionalmente, causar prejuízos 
à empresa e, consequentemente, aos seus acionistas e terceiros. Os tribunais, tem cada vez mais, 
condenado administradores a proverem indenização a terceiros quando da ocorrência comprovada 
de má gestão. O seguro de D&O da Fator Seguradora oferece proteção aos executivos visando a 
indenizar eventuais prejuízos financeiros decorrentes do exercício do cargo.

As coberturas abrangem:
· Indenização ou reembolso aos administradores
· Reembolso a empresa
· Cobertura à sociedade – aplicável somente no âmbito de 
  mercado aberto de capitais
· Custos de defesa, incluindo honorários incorridos com peritos, 
  investigação e custos emergenciais
· Custos relativos à constituição de fiança e caução judicial
· Cobertura automática para novas subsidiárias e administradores 
  de sociedades coligadas
· Sucessores e representantes legais
· Responsabilidade solidária de bens (cônjuge ou companheiro 
  em união estável)
· Reclamações por dano ambiental
· Reclamações por práticas trabalhistas indevidas
· Despesas de publicidade

Público-Alvo:
· Executivos, diretores, empresários, gestores, conselheiros, curadores 
  com responsabilidade pessoal em uma empresa/organização

Coberturas adicionais:
· Reclamações tributárias
· Indisponibilidade de bens
· Cobertura de gastos em processos de extradição
· Multas e penalidades cíveis, incluindo custos de 
  defesa e cobertura de depósito recursal
· Reclamações relacionadas a dano moral
· Reclamações relacionadas a dano corporal
· Tomador de seguro contra segurado e segurado 
  contra segurado
· Período adicional para segurados aposentados
· Reclamações movidas contra a PJ que podem recair 
  contra os administradores
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RESPONSABILIDADE 
CIVIL GERAL

SUA EMPRESA 
SEMPRE
PROTEGIDA.



RESPONSABILIDADE
CIVIL GERAL

O seu negócio pode causar prejuízos a terceiros e sua empresa pode ser responsabilizada 
civilmente pelo danos materiais, corporais e morais gerados aos consumidores que estão 
cada vez mais exigentes e preparados para exigirem seus direitos. O seguro de 
responsabilidade civil geral da Fator é a modalidade certa para atender as necessidades 
das empresas, sejam elas de serviços, comerciais, industriais e construção civil.

Coberturas:
· Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais
· Obras Civis e/ou Instalação de Máquinas e/ou Equipamentos
· Produtos no Brasil e no Exterior
· Empregados
· Prestação de Serviços
· Concessionárias de Geração de Energia Elétrica
· Hotéis, Bares e Restaurantes
· Estabelecimentos de Ensino
· Shopping Center
· Danos Morais

Público-Alvo:
· Pequenas, médias e grandes empresas

Coberturas adicionais:
· Poluição Súbita Acidental
· Erro de Projeto (produtos ou obras civis)
· Retirada de Produtos do Mercado (recall)
· Fundações (obras) 
· Transporte de Funcionários
· Responsabilidade Civil Cruzada (obras civis)
· Riscos Contingentes
· Guarda de Veículos de Terceiros 

Diferenciais Fator Seguradora:
· Coberturas sob medida para qualquer segmento
· Equipe técnica especializada
· Subscrição de risco flexível
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RESPONSABILIDADE 
CIVIL PROFISSIONAL

PROTEÇÃO DO SEU, 
PATRIMÔNIO PESSOAL:
NOSSO OBJETIVO.



RESPONSABILIDADE 
CIVIL PROFISSIONAL

Este produto traz proteção em  caso de condenação ao pagamento de indenização a 
terceiros causados por erros e omissões decorrentes do exercício de sua profissão.

As coberturas abrangem:
· Prejuízos financeiros causados a clientes, 
  resultantes de falha profissional

· Prejuízos causados a clientes, resultantes de 
  atos de desonestidade ou fraude de funcionários

· Custos de defesa referentes à reclamação 
  judicial coberta pela apólice

· Honorários advocatícios e despesas 
  relacionadas a sentenças ou acordos judiciais

· Extravio, roubo ou furto de documentos

Público-Alvo:
· Advogados
· Engenheiros
· Arquitetos
· Consultores
· Empresas Certificadoras
· Ambulatório e Clínica Médica
· Administradores Imobiliários
· Agência de Publicidade e Propaganda
· Casa de Repouso
· Centro de Diagnóstico
· Contadores
· Clínica Odontológica
· Escolas e Universidades
· Recrutamento e Seleção
· Organizador de Conferências
· Pronto Socorro
· Paisagista
· Segurança do Trabalho
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RESPONSABILIDADE CIVIL 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO

PROTEÇÃO PARA SUA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.



RESPONSABILIDADE CIVIL 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
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Seguro que garante proteção contra reclamações de terceiros por falhas na prestação dos serviços profissionais 
e por acidentes causados no estabelecimento de ensino.

Exemplos de reclamação amparada pelo seguro:
· Acidente com os alunos dentro do estabelecimento de ensino 
  ou em excursões realizadas pelo segurado;
· Dano moral causado por ‘bullying’;

 A Fator Seguradora oferece em uma única apólice proteção para os riscos de responsabilidade civil geral e 
responsabilidade civil profissional.
 

Coberturas Responsabilidade Civil Geral:
· Custos de Defesa
· Danos Morais e Estéticos
· Despesas de Salvamento
· Lucros Cessantes
· Responsabilidade Uso e Conservação
· Responsabilidade Civil Empregador
· Feiras e Exposições

Cobertura adicional:
· Responsabilidade Cibernética

Vantagens:
Produto combinado de RC Profissional e RC Geral 
garantindo a melhor solução em proteção de 
responsabilidade do Segurado. Redução de custo e 
facilidade de gestão das apólices

Público-Alvo:
· Escola Infantil
· Escola de Ensino Fundamental e Médio
· Universidade
· Escola de Idiomas
· Escola de práticas esportivas

Coberturas Responsabilidade Civil Profissional:
· Calúnia, Injúria e Difamação
· Danos Corporais
· Danos Materiais
· Danos Morais
· Despesas de Publicidade
· Despesas de Salvamento
· Direitos Autorais
· Lucros Cessantes
· Quebra de Sigilo Profissional

Consulte nossas condições através do email: responsabilidades@fatorseguradora.com.br
Acesse nossos produtos em www.fatorseguradora.com.br
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· Alegação indevida de plágio contra aluno;
· Entre outros.
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PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA DO 
SEU PATRIMÔNIO 
PESSOAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL 
PROFISSIONAL PARA ADVOGADOS



RESPONSABILIDADE 
CIVIL PROFISSIONAL 
PARA ADVOGADOS

O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional para Advogados, visa garantir a 
responsabilidade civil por erros e omissões que estejam relacionados a atos de negligência, 
imperícia e/ou imprudência, desde que cometidos involuntariamente, no exercício de sua 
atividade profissional, e que tenham gerado danos a seus clientes.

As coberturas abrangem:
· Responsabilidade Civil Profissional por Ações e/ou 
  Omissões do Advogado

· Custos Judiciais de Defesa: Dano Moral, Extravio, 
  Roubo e Furto de Documentos

· Sucessores e Representantes Legais

· Fraude de Funcionários

· Calúnia, Injúria e Difamação

· Responsabilidade por falha profissional de Advogados 
  Correspondentes

· Despesas e Publicidade

Vantagens:
· Amplitude das Coberturas: Cobertura em todo o 
  território Nacional para qualquer ramo de Direito em 
  que você atuar

· Definição ampla de Segurado: Além da pessoa jurídica, 
  a apólice também garantirá falhas profissionais de 
  empregados, estagiários e prepostos

Público Alvo:
· PESSOA FÍSICA - Advogados Autônomos

· PESSOA JURÍDICA - Sociedade Unipessoal de 
  Advogado e Escritórios de Sociedades de Advogados
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E&O 
VETERINÁRIOS

SEGURANÇA E 
TRANQUILIDADE PARA 
VOCÊ CUIDAR DOS ANIMAIS. 



E&O
VETERINÁRIOS

É o seguro que garante proteção contra reclamações de terceiros por falhas na prestação 
do serviço profissional do segurado, tais como: equívocos na prescrição de medicamentos 
e tratamentos veterinários, erros de diagnósticos e exames laboratoriais, danos durante o 
banho e tosa e guarda de animais.

Coberturas:
· Responsabilidade Civil Profissional de Veterinários e Colaboradores
· Dano Moral Puro
· Transporte de Animais

Vantagens:
· Amplitude de coberturas e atividades (única para creches e hotéis)
· Produto combinado de RC Profissional e RC Geral garantindo a 
  melhor solução em proteção de responsabilidade do Segurado. 
  Redução de custo e facilidade de gestão das apólices
· Questionário e Cláusula Específicos

Público-Alvo:
· Clínicas Veterinárias
· Creches
· Centro de Diagnóstico
· Hospitais Veterinários
· Hotel
· Laboratórios
· Lojas de Animais (Pet Shop)
· Pronto Socorro

Av. Santo Amaro, 48 - 7º Andar - 04506-000 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - Tel: (11) 3709-3000 | SAC: 0800-77-07229 | Ouvidoria Fator: 0800-77-32867 
ou memorize: 0800-77-FATOR

Consulte nossas condições através do email: responsabilidades@fatorseguradora.com.br
Acesse nossos produtos em www.fatorseguradora.com.br
Conheça nosso portal: portal.fatorseguradora.com.br
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E&O MÉDICOS
E DENTISTAS

PROTEÇÃO PARA 
AQUELES QUE CUIDAM 
DO QUE MAIS IMPORTA.



E&O MÉDICOS
E DENTISTAS

Garante ao Segurado indenização decorrente de condenação por erros e omissões para 
com terceiros em razão de falha no atendimento, prescrição, diagnóstico, infecção hospitalar 
e demais atividades profissionais da área da saúde. 

Coberturas:
· Responsabilidade Civil Profissional
· Remoção de Pacientes
· Reclamações contra o Segurado por erros de profissionais não 
  pertencentes ao corpo clínico
· Reclamações contra o Segurado por erros de profissionais subcontratados

Público-Alvo:
· Ambulatórios
· Casa de Repouso
· Clínica Médica
· Clínica Odontológica
· Centro de Diagnóstico
· Farmácia
· Hospital Geral
· Laboratórios
· Maternidade
· Pronto Socorro

Av. Santo Amaro, 48 - 7º Andar - 04506-000 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - Tel: (11) 3709-3000 | SAC: 0800-77-07229 | Ouvidoria Fator: 0800-77-32867 
ou memorize: 0800-77-FATOR

Consulte nossas condições através do email: responsabilidades@fatorseguradora.com.br
Acesse nossos produtos em www.fatorseguradora.com.br
Conheça nosso portal: portal.fatorseguradora.com.br

Vantagens:
· Amplitude de coberturas e atividades
· Produto combinado de RC Profissional e RC Geral garantindo a melhor 
  solução em proteção de responsabilidade do Segurado. Redução de custo 
  e facilidade de gestão das apólices
· Questionário e Cláusula Específicos




