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Há mais de 50 anos, a Fator é um 
conglomerado financeiro dinâmico, 

atual e pronto para os desafios de seus 
clientes.
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FATOR



| RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL NÃO PADRONIZADO

Artigo 927 do
Código Civil:

Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar danos a outrem, fica
obrigado a repará-lo.

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem.



| REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE

DanoCulpabilidade

Conduta

Relação
Causalidade



| EXTERIORIZAÇÃO DA CULPA

Negligência:
Abstenção de 

comportamento devido

Exemplo: Falta de 
manutenção do veículo

Imprudência:
Falta de dever e cuidado

Exemplo: Não reduzir a 
velocidade após sinalização

Imperícia
Desqualificação técnica

Exemplo: Conduzir
sem habilitação



| DANO ESSENCIAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO

Corporal
Lesão corpórea ou doença 
sofrida por pessoa física

Exemplo: Queda de uma 
luminária sobre um cliente 

Material
Dano físico a 

propriedade tangível

Exemplo: Danos a 
objetos, bens, animais

Imaterial
Dano resultante da privação 

de um direito, da 
interrupção de uma 

atividade ou da perda de
um benefício.



| RESPONSABILIDADE CIVIL

Ato de Outra Pessoa
Sob Responsabilidade

do Segurado

DIVIDE-SE

Ato Próprio



| ABRANGÊNCIA DO SEGURO

RC Geral Não Padronizado
Fator Seguradora:

Danos Materiais

Danos Corporais

Danos Estéticos

Danos Morais
ProdutosServiços

EmpregadosBens de
Terceiros

Estabelecimento
Segurado



| PRINCIPAIS MODALIDADES

Estabelecimentos 
Comerciais

e/ou Industriais
– RC Operações

Estabelecimento
de Ensino

Estabelecimento de 
Hospedagem, Bares, 

Restaurantes

Concessionárias
de Energia

Condomínios, 
Proprietários

de Imóveis

Prestação de Serviços
em Locais

de Terceiros

Obra Civil e/ou 
Instalação e Montagem



RC Operações
Danos Decorrentes de uso, 
Existência e Conservação

Danos consequentes de incêndio e/ ou explosão
também ocorridos fora dos imóveis ou das instalações
do segurado, durante a execução de trabalhos ou
serviços prestados em locais de terceiros

Danos pela existência e uso de desvios ferroviários,
maquinaria, ferramentas e utensílios necessários para
o processo de operações do Segurado

Existência, conservação e/ou manutenção de painéis
de publicidade, letreiros e anúncios pertencentes
ao Segurado

A manutenção e a atuação do serviço contra incêndio
do próprio Segurado, dentro e fora do recinto das
operações inerentes a tal serviço

A atuação dos serviços de segurança próprios
do Segurado

Pequenos reparos destinados exclusivamente
à manutenção do(s) estabelecimento(s) segurado(s)

Competições e jogos promovidos pelo Segurado

Fornecimento de alimentos e bebidas

Danos materiais causados a objetos pessoais
de empregados

Falhas profissionais da área médica

Carga e descarga em locais de terceiros

Eventos programados pelo Segurado sem cobrança
de ingressos, limitados aos seus Empregados,
familiares e pessoas comprovadamente convidadas

Exposições, demonstrações de produtos e
manutenção de produtos comercializados

Danos causados pelas mercadorias de propriedade
do Segurado, enquanto transportadas por terceiros

Transporte habitual de empregados

Riscos contingentes de veículos

Circulação de equipamentos

| PRINCIPAIS COBERTURAS



RC Empregador
Morte ou Invalidez (total ou 
parcial) Permanente decorrente 
de acidente Súbito e Inesperado 

| PRINCIPAIS COBERTURAS

Danos corporais aos empregados durante o
percurso de ida e volta em veículo contratado
pelo segurado

Danos Corporais a Empregados, quando a
serviço do Segurado na condição de motorista
ou passageiro de veículo de propriedade do
Segurado ou por ele contratado

Extensão para viagens ao exterior com Foro
Brasil

Poluição súbita

Estagiários, trainees, bolsistas, 
funcionários terceirizados, 
prepostos do Segurado e/ou 
quaisquer outros trabalhadores 
a seu serviço



Produtos Território 
Nacional e Exterior
Acidentes Causados por 
Defeitos em Produtos 
Fabricados, Vendidos ou 
Distribuídos Após a Entrega e 
Fora dos Locais do Segurado

| PRINCIPAIS COBERTURAS

Coberturas adicionais:
Retirada de produtos do mercado (Recall)

Erro de plano, fórmula, desenho e/ou Projet

Vendedores, Concessionários e Distribuidores

Defeitos de fabricação dos produtos

Falhas ou mau funcionamento dos 
produtos

Erros ou omissões em manuais de 
instruções, bulas e assemelhados

Mau acondicionamento e/ou pela má 
embalagem dos produtos



| PRINCIPAIS COBERTURAS

Obras Civis e/ou Serviços 
de Instalação, Montagem e 
Manutenção

Danos causados a terceiros decorrentes de: Obras civis,
executados em locais de terceiros e/ou via pública

Serviços de instalação, montagem, desmontagem e reparos
de máquinas, equipamentos e/ou aparelhos em geral,
executados em locais de terceiros e/ou via pública

Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção
de máquinas, equipamentos e/ou aparelhos em geral,
executados em locais de terceiros e/ou via pública

Coberturas Adicionais:

Danos Causados por Erro de Projeto

Danos Causados por Fundações

Danos Materiais causados ao Proprietário da Obra (DMPO)

RC Cruzada



EXEMPLOS DE SINISTRO



| RODOVIA

Terceiro, trafegava com o seu veículo pela Rodovia SP-270.
Reclamou que ao tentar uma ultrapassagem segura, dentro dos limites 

da via e das regras de trânsito, foi surpreendido por um desnível de pista 
(degrau), que causou o capotamento do seu automóvel, resultando em 

sua tetraplegia traumática e perda total do veículo por culpa da rodovia.

Data da Ação: Outubro/2003

Data da Indenização: Abril/2018

Valor da Indenização: R$ 4.541.239,88



| DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Morte de 3 cavalos de puro pedigree em função de descarga elétrica
oriunda de postes de transmissão de propriedade

da Rio Grande Energia.

Data da Ação: Setembro/2007

Data da Indenização: Dezembro/2018

Valor da Indenização: R$ 1.200.000,00



| NA MÍDIA



| NA MÍDIA



Por que CONTRATAR
a Fator Seguradora? 

Ampla definição das coberturas

Cobertura diferenciada para 
algumas atividades

Parcelamento diferenciado

Emissão rápida

Obrigatório por lei

Protege o patrimônio do segurado

Proteção da imagem da empresa

Proteção dos empregados



SÃO PAULO (Matriz)
(+55 11) 3709-3000 (PABX)
Avenida Santo Amaro, 48 – 7°andar
04506-001 – São Paulo - SP

RIO DE JANEIRO 
(+55 21) 3861-2500
Rua Assembleia, 85 – Sala 1.901- Centro
20011-001 - Rio de Janeiro – RJ

contato@fatorseguradora.com.br
www.fatorseguradora.com.br

Esta apresentação, e a apresentação oral/impressa que a suplementa, foi desenvolvida pela Fator Seguradora especificamente para utilização junto a 
seus Clientes, prospects e stakeholders. Nenhuma das apresentações – impressa, oral ou eletrônica – e nem seus conteúdos podem ser reproduzidos, 

distribuídos ou usados para qualquer outra finalidade sem o expresso consentimento  da Fator Seguradora. 
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