Combustível da Fazenda
BIOPRO ®

Por mais de 20 anos, nosso enfoque exclusivo tem sido atender as necessidades de seguro do segmento de
energia renovável. Hoje, como líder do mercado, a GCube conta com experiência e flexibilidade necessárias para
definir e gerenciar os projetos de porte em âmbito mundial. Nossa política BioPro® está baseada em práticas de
subscrição aprimoradas, conhecimento técnico e experiência prática para atender as necessidades específicas de
projetos de biocombustível e biomassa.

• Conhecimento e Experiência do Setor

• Infraestrutura de Seguro Mundial

• Especialização e Enfoque

• Capacidade e Segurança Inigualáveis

As políticas Pro foram elaboradas com base em nossa experiência
de mais de 20 anos em projetos de energia renovável e representam
o padrão do setor para um conjunto abrangente de cobertura
patrimonial, de responsabilidade civil e transporte.

Uma equipe dedicada de underwriters elabora políticas adaptadas
para todas as coberturas, agiliza o processo e oferece cobertura
integrada até mesmo para projetos mais complexos.

• Cobertura Integrada do Projeto, do Início ao Fim

Nossas políticas oferecem cobertura abrangente e integrada para
todo o ciclo de vida do projeto, sem lacunas na cobertura à medida
que as etapas são executadas.

Experiência comprovada disponível no mundo inteiro para
proporcionar cobertura excelente a projetos de serviços públicos
em locais geograficamente diversos, apoiando tanto as tecnologias
estabelecidas bem como as emergentes.

Nossas políticas possuem classificação A.M. Best e S&P ‘A+’
que fornecem segurança financeira, experiência comprovada e
flexibilidade necessárias para criar e gerenciar os maiores projetos
de energia renovável na atualidade.

• Serviço Dedicado e Responsivo a Sinistros

Uma equipe interna experiente em sinistros possui conhecimento
técnico e autoridade competente para responder rapidamente a
sinistros e autorizar pagamento, mantendo o projeto dentro do
cronograma, no evento de ocorrer uma perda.
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Escritório de Nova York
420 Lexington Avenue
Suite 1640
New York, NY 10170
212.863.2211
Escritório de Newport Beach
100 Bayview Circle
Suite 505
Newport Beach, CA 92660
949.515.9981

Cobertura BioPro GCube
Todos os Riscos de Transporte
• Cargo / Stockthroughput

Todos os Riscos de Construção
•
•
•
•

Transporte Terrestre
Fase de Testes e Comissionamento
Lucros Cessantes Antecipados
Cobertura Operacional de
Pré-transferência
• Danos Físicos

Todos os Riscos Operacionais
• Degração Elétrica e Mecânica
• Danos Físicos
• Interrupção de Negócios
• Interrupção Contingente de Negócios

Responsabilidade
• Responsabilidade Civil
• Responsabilidade Patronal

Tipos de Tecnologia
• Etanol de Milho de Primeira Geração
• Etanol Celulósico de Próxima Geração
• Combustíveis Alternativos
• Biodiesel
- Óleos Vegetais Refinados
- Óleos Ãcidos Graxos Livres de Alta
Densidade
- Matéria-prima de Gordura Animal
• Biogás
- Digestores Anaeróbicos/Aeróbicos
- Gás de Aterro Sanitário
• Biomassa
- Combustão
- Pirólise
- Gasificação
• Biorefinarias

Temos Seguro Para
• Empreiteiras
• Fabricantes
• Fornecedores

Escritório de St. Paul
345 St. Peter Street
Suite 1300
St. Paul, MN 55102
651.621.8885

GCube® é a provedora líder de serviços de
seguros para projetos de energia renovável
eólica, solar, biocombustível, biomassa, das
ondas, maremotriz, hidro e geotérmica em
todo o mundo. Nosso enfoque especializado
e competência de subscrição oferece
cobertura abrangente para seguro
patrimonial e de responsabilidade civil para
riscos de transporte, construção e operação.
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