
SEGUROS IMOBILIÁRIOS

TOKIO MARINE
100% ONLINE

A chave certa para a sua Imobiliária fechar mais negócios.

ALUGA-SE



Soluções completas para o mercado imobiliário.
Acesse www.tokiomarine.com.br ou consulte o seu Corretor de Seguros.

Tokio 
Marine Aluguel

Tokio Marine
Imobiliário

Seguro de fiança locatícia
que resolve a vida de todo mundo 
na hora de alugar um imóvel:

Proteção total para o imóvel 
do proprietário, tranquilidade 
para os inquilinos:

Seguro incêndio para imóveis 
alugados, ocupados ou 
desocupados.

Importância segurada de até 
R$ 5 milhões.

Contratação pelo locador ou 
locatário.

Sem necessidade de inspeção.

Apólices individuais.

SeguroSeguro

Assistência 24h
para os inquilinos.

Cobertura para 
imóveis 
residenciais e 
comerciais. 

Pagamento sem juros. 
Até 60x para o Aluguel 
e até 12x para o 
Imobiliário.

Tudo em um único
Portal 100% Online 
Menos burocracia e despesas, mais lucros 
para a sua imobiliária. 

Substitui o fiador e o caução.

Possibilita a oferta do aluguel

garantido.           

Garante o recebimento da taxa de 

administração.

Reduz custos operacionais.

Formalização eletrônica 100% 

digital e gratuita.



Pode comparar, o Seguro de Fiança Locatícia 
da Tokio Marine é a melhor opção para você 
fechar muitos negócios e oferecer a melhor 
solução para o seu Cliente.

TOKIO MARINE
ALUGUEL

Tokio Marine
 Aluguel

Garantias Locatícias
com Pagamento via
 cartão de crédito

Fiador Depósito
Caução

Dispensa
a necessidade de

 terceiros como pais,
irmãos ou amigos

Parcelamento
em até 60x
sem juros

Sistema
100% Online
e assinatura
eletrônica

Proteção 
contra danos 

ao imóvel

Assistência
Residencial 

24h

 Recebimento do 
Aluguel durante o 

processo de despejo

 Equipe Jurídica 
Especializada



Proteção para o imóvel do seu Cliente e para 
os bens do seu Inquilino. Veja as vatangens do 
Seguro Incêndio que vão além do básico.

TOKIO MARINE
IMOBILIÁRIO

Com o Tokio Marine Imobiliário você protege todos os seus móveis, 
eletrodomésticos, eletrônicos contra:

Incêndio.

Roubo e
subtração
de bens com
arrombamento.

Explosão.

Vendaval,
Ciclone, 
tornado.

Danos 
Elétricos.

E muito
mais.+

Tem até cobertura para notebook.

Opção de indenização dos bens e do 
imóvel com valor de novo.

Proteção instantânea assim que o
seguro é fechado.

Assistência Residencial 24h.



SEGUROS IMOBILIÁRIOS

TOKIO MARINE

Consulte o seu Corretor de Seguros
e saiba mais.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A. – CNPJ 33.164.021/0001- 00 – Processo SUSEP Tokio Marine Aluguel nº 15414.900960/2018-14 e Processo SUSEP Tokio Marine Imobiliário nº 15414.900298/2015-50 e Processo SUSEP Responsabilidade Civil Complementar nº 15414.901365/2013-91. A aceitação deste seguro estará sujeito à análise do risco. O registro deste Plano de Seguro na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 

incentivo ou recomendação à sua comercialização. Pode o Segurado consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.


