Seguro de Equipamentos de Construção
PARCERIA - QBE x INTERMEZZO x SICEPOT-MG
Exclusivo para associadas

QBE MAX
Lançado em 2014, o QBE MAX é um seguro desenvolvido especialmente para Equipamentos de Construção e Mineração.
Divididas em 7 seções, as coberturas do QBE MAX são completas, amplas e modulares que se adaptam às necessidades de
cada cliente, oferecendo diferentes soluções para cada tipo de situação.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS
•
•
•
•
•
•
•

Único produto All Risks do Mercado
Proteção Financeira
Responsabilidade Civil
Operação Tandem
Limites por evento
Operação em obras subterrâneas
Operação sobre água

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS COBERTOS
• Carregadeiras
• Caminhões Fora de Estrada
• Máquinas de Terraplanagem

• Equipamentos Rodoviários
• Equipamentos de Mineração
• Equipamentos de Perfuração
• Equipamentos Concreteiros
• Guindastes Móveis

PARCERIA - QBE x INTERMEZZO x SICEPOT-MG
FACILITY SICEPOT
PRODUTO
•
•
•
•
•

Atuação – Construção Civil e Mineração;
Apólices Individuais ou pequenas frotas (até 5 itens);
Valor em Risco entre R$ 90.000,00 e R$ 800.000,00;
Equipamentos fabricados entre 2008 e 2018 (até 10 anos);
Limite cobertura Responsabilidade Civil – 40% do limite contratado na Seção 1

COBERTURAS

• Seção 1: Danos Materiais
• Seção 3: Benefícios Adicionais (gratuitos)
• Seção 6: Responsabilidade Civil Vias Públicas (equipamentos que possuem permissão para circulação
em vias públicas)
• Seção 7: Responsabilidade Civil Operações

QBE MAX – Benefícios Adicionais (exemplos)
GRATUITOS

COBRANÇA DE PRÊMIO

Danos a Mercadoria Içada (R$ 10k)

Valor Acordado: Valor determinado – NF
(Benefício utilizado para protótipos)

Operação Tandem

Proteção ao Proprietário

Custos de Agilização de Trâmites:
Despesas Extraordinárias (Fretes, horas extras...)

DDR

Custo de Salvamento sem Danos (R$ 50k)

Valor de Mercado Plus: “Perda Total” - Se o valor de
mercado é menor que 85% do valor assegurado, o
Segurado receberá o valor de mercado + 15%.

Custo de Salvamento com Danos (R$ 250k)
Incremento Inesperado do Valor Comercial:
Variação cambial (Até R$ 250k)
Inclusão de Máquinas - Blanket

QBE MAX
• SEÇÃO 1: Danos Materiais – Proteção para perda física súbita e inesperada, dano ou destruição de instalações e
equipamentos móveis, incluindo sobrecarga acidental.
• SEÇÃO 2: Locação de Equipamentos desde Terceiros – Mesma cobertura da Seção 1, porém garante a proteção para
equipamentos alugados pelo segurado, ou seja, o segurado não é o proprietário, mas sim o responsável pela
contratação do seguro.
• SEÇÃO 3: Benefícios Adicionais – Série de vantagens que são aplicadas automaticamente às seções 1 e 2.
• SEÇÃO 4: Proteção Financeira – Cobertura opcional que garante ao segurado proteção contra a perda de receita em
decorrência de dano ou quebra da máquina, que resulte em interrupção nos negócios.
• SEÇÃO 5: Quebra da Máquina – Esta seção aborda a quebra repentina e inesperada de uma peça mecânica, elétrica
ou eletrônica de uma máquina, impedindo sua utilização.
• SEÇÃO 6: Responsabilidade Civil (Vias Públicas) – Cobertura para danos materiais ou corporais causados a terceiros
ou bens decorrentes da utilização, exploração ou reboque de uma máquina registrada em relação ao negócio.
• SEÇÃO 7: Responsabilidade Civil (Operações) – Responsabilidade legal por lesão corporal, danos materiais ou
publicidade causados por um acontecimento em conexão com o negócio.

