
Seguro de Eventos
O sucesso de seu evento garantido

•	 SHOWS
•	CONCERTOS	E	FESTIVAIS	DE	MÚSICA	
•	 PREMIAÇÕES	E	CERIMÔNIAS	DE	GALA	
•	 FESTAS	CORPORATIVAS	
•	 FESTAS	PARTICULARES,CASAMENTOS	,	ANIVERSÁRIOS	,	ETC	
•	 COMPETIÇOES	ESPORTIVAS
•	DESFILES	DE	MODA	
•	 CONGRESSOS,	EXPOSIÇOES	E	FEIRAS
•	PRODUÇAO	DE	FILMES,	COMERCIAIS	E	DOCUMENTÁRIOS
•	PRODUÇÃO	DE	TEATRO	
•	 FEIRAS	NÁUTICAS			
•	 ENTRE	OUTROS

Tenha	tranquilidade	para	realização	de	seu	evento



Shows, Concertos, Festivais de
Músicas, Produção de Teatro

O	Show	tem	que	continuar!

Não Comparecimento do Artista e Cancelamento 
do Evento	–	oferece,	de	forma	abrangente,	indeni-
zação	para	despesas	causadas	por	eventual	cance-
lamento,	adiamento	ou	interrupção	do	evento,	in-
cluindo	as	geradas	pela	a	ausência	dos	artistas.	

Acidentes Pessoais	 –	 cobertura	 de	 acidentes	
pessoais	destinada	ao	público	espectador	ou	à	
equipe	empregada	na	produção	do	evento.

Responsabilidade Civil	–	cobertura	para	danos	ma-
teriais	ou	corporais	causados	a	terceiros	durante	o	
evento,		desde	a	concepção	até	a	desmontagem.

Equipamentos Diversos 	–	indenização	para	perdas	e	
danos	nos	equipamentos,	como	instrumentos	musi-
cais,	aparelhos	de	som,	iluminação,	etc.	

Guarda roupa, Vestuário, Maquiagem –	poden-
do	ter	cobertura	para	itens	comprados	ou	aluga-
dos	para	o	evento.

Valores Arrecadados na Bilheteria	 –	 cobre	pre-
juízos	decorrentes	de	roubo	de	valores	guarda-
dos	na	bilheteria	e	arrecadados	com	a	venda	de	
ingressos	para	o	evento	segurado,	 inclusive	em	
mãos	do	portador	para	remessa	externa	para	de-
pósito	em	agencias	bancarias.

Perda Forçada de Público	–	cobertura	em	situa-
ções	como			manifestação	e	greves	obstruindo	o	
acesso	ao	evento,	inacessibilidade	ao	evento	em	
razão	 de	 desastres	 naturais,	 avarias	 ou	 encer-
ramentos	generalizadas	do	sistema	de	reservas	
mais	de	72	horas,	luto	nacional.



Responsabilidade Civil	 –	 cobre	 reparações	 por	
danos	 involuntários,	 corporais	 	 e	 ou	 	materiais	
causados	à	terceiros.

Erros e Omissões	–	proteção	contra	,	responsabi-
lidades	 provenientes	 por	 não	 obter	 as	 	 licenças	
para	explorar	os	direitos	autorais,			invasão	de	pri-
vacidade,	 difamação,	 ofensa,	 injúria,	 direitos	 de	
imagem	ou	discriminação.

Acidentes Pessoais 	–		cobertura	à	equipe	duran-
te	o	período	de	realização	do	projeto.

Não Comparecimento de Elenco	 –	 protege	 o	
produtor	pelas	perdas,	que	venha	a	sofrer,	caso	
a	pessoa	segurada	seja	impedida	por	sua	morte,	
dano	 ou	 enfermidade,	 de	 começar	 ou	 concluir	
seus	respectivos	deveres	na	produção.

Suporte	–	indeniza	as	perdas	por	dano,	roubo	ou	
destruição	 do	 negativo	 (película,	 matrizes,	 etc)	
utilizado	para	a	filmagem.

Equipamentos Próprios ou Alugados	–	indeniza	
por	danos	causados,	inclusive	roubo,	aos	equipa-
mentos,	geradores,	equipamentos	de	efeitos	me-
cânicos,	 	camarins	móveis	e	unidades	de	trailer			
durante	a	filmagem.

Veículos de Cena	–	indeniza	as	perdas	ou	danos	
materiais	causados	aos	veículos	de	cena	decor-
rentes	de		eventos	de	causas		externa,	inclusive	
explosão,	roubo	e	furto	qualificados	e	as	opera-
ções	de	transportes	desses	veículos.

Condição Climática Adversa	 –	 reembolsa	 pela	
perda	 financeira	 devido	 à	 impossibilidade	 de	
filmagem	no	dia	especificado	devido	condições	
climáticas	desfavoráveis.

Produção de Filmes, Comerciais,
Documentários e Vídeoclipes

Seu	filme	com	final	feliz!



Congressos, 
Exposições e Feiras

Cancelamento do Evento –	indenização	por	even-
tual	 cancelamento,	 adiamento	ou	 interrupção	do	
evento,	incluindo		a	ausência	dos	palestrantes.

Responsabilidade Civil –	cobertura	para	danos	ma-
teriais	ou	corporais	causados	a	terceiros	durante	o	
evento,	desde	a	concepção	até	a	desmontagem.

Bens de Escritório	–	cobertura	para	computado-
res,	 mobiliário,	 e	 equipamentos	 que	 sejam	 im-
prescindíveis	para	a	realizaçãodo	evento.

Equipamentos em Exposição	 –	 cobertura	 para	
objetos	e	acessórios	 	que	pertencem	ao	exposi-
tor	ou	dos	quais	o	expositor	é	responsável	 	du-
rante	o	evento.

Marquises Temporárias	 (tendas,	 toldos,	 ar-
quibancadas	e	estruturas	metálicas)	–	reembol-
so	em	caso	de	destruição	acidental.

Seu	convidado	é	muito	especial!

Os	participantes	são	especiais!



Casamentos

Planejamento	,	investimento	,	dedicação	e	envolvimento	
emocional.	Proteja	seu	grande	sonho!

Vestido	–	indeniza	o	valor	do	traje	decorrente	
de	dano	acidental.

Presentes –	cobertura	do	valor	dos	presentes	
que	eventualmente		sejam	roubados	ou	danifi-
cados	durante	a	festa.

Marquises Temporárias		(tendas	e	estruturas	
metálicas)	–	reembolso	em	caso	de	destruição	
acidental.

Objetos Cenográficos	–	indenização	em	caso	de	
danos	aos	objetos	de	decoração	do	evento.

Foto e Filmagem	–	indeniza	as	perdas	que	o	se-
gurado	venha	a	sofrer	 	por	dano,	roubo	ou	des-
truição	do	negativo	(película,	matrizes,	etc)	utili-
zado	para	a	filmagem	da	festa.

Responsabilidade Civil	–	danos	materiais	ou	cor-
porais	causados	a	terceiros	durante	a	festa,	des-
de	a	sua	concepção	até	a	desmontagem.



Competições Esportivas, Torneios,
Corridas, Maratonas, etc.

Cancelamento do Evento	–	indenização	por	eventual	
cancelamento,	adiamento	ou	interrupção	do	evento.

Responsabilidade Civil	–	cobertura	para	danos	ma-
teriais	ou	corporais	causados	a	terceiros	durante	o	
evento,	desde	a	concepção	até	a	desmontagem.

Marquises Temporárias   (tendas,	toldos,	arquiban-
cadas	e	estruturas	metálicas)	–	reembolso	em	caso	
de	destruição	acidental.

Acidentes Pessoais	 –	cobertura	de	acidentes	pes-
soais	destinada	ao	público	espectador	ou	à	equipe	
empregada	na	produção	do	evento.

Condição Climática Adversa	 –	 reembolsa	 pela	
perda	financeira	devido	à	impossibilidade	de	acon-
tecer	o	evento	por	causa	de	condições	adversas	do	
tempo,	como	por	exemplo:	vento	a	mais	de	90	km/h,	
catástrofes	naturais,	chuvas	torrenciais,	etc.

Seu	convidado	é	muito	especial!

O	importante	é	competir!





Av.  Ataúfo de Paiva, 706 | 402 | Leblon | Rio de Janeiro

www.prudenteseguros.com

Ligue:

(21) 2540-0042


