Combustível de Origem Agrícola
BIOPRO ®

Durante mais de 20 anos, a nossa actividade tem-se centrado exclusivamente no seguro de riscos provenientes
das energias renováveis. Hoje, como líder do sector, a GCube assegura uma comprovada experiência e flexibilidade
necessárias para segurar e gerir os maiores projectos em todo o Mundo. A nossa apólice BioPro® foi desenvolvida
com base nas melhores práticas em vigor na indústria seguradora, em avançados conhecimentos tecnológicos e
numa experiência prática adequados para satisfazer as necessidades específicas dos projectos de produção de
energia a partir de biocombustíveis e biomassa.

• Conhecimento e Especialização no Sector

• Capacidade de Seguros Globais

• Especialização e Objectividade

• Capacidade e Segurança Imbatíveis

As apólices Pro são elaboradas com base em mais de 20 anos
de experiência em seguros de projectos de energias renováveis e
constituem hoje um padrão no sector em termos de cobertura de
riscos de activos, responsabilidades e transportes.

Todas as coberturas são especificamente integradas nas apólices
por uma equipa especializada; o processo é rápido e oferece uma
cobertura integrada para os projectos mais complexos.

• Cobertura Integral do Projecto, Desde o Início,
até ao Fim

As nossas políticas oferecem uma cobertura integral e homogénea
para todas as fases do ciclo de vida do projecto, sem falhas de
cobertura, qualquer que seja a fase da sua implementação.

Experiência comprovada de seguros em todo o Mundo, através
de uma cobertura superior de projectos de serviço público de
grande escala nas mais diversas localizações geográficas e para
tecnologias já estabelecidas e emergentes.

As nossas apólices são classificadas “Best” pela A.M. Best
Company e “A+” pela S&P, sinónimos da segurança financeira,
experiência comprovada e flexibilidade necessárias para segurar e
gerir, actualmente, os maiores projectos de energias renováveis em
todo o Mundo.

• Serviço de Crédito Especializado e Competente

A nossa equipa interna de Créditos dispõe da experiência,
conhecimentos técnicos e autoridade de aprovação necessários
para responder rapidamente a todas as participações e autorizações
de pagamento, para manter os projectos em pleno funcionamento,
mesmo após a ocorrência de um sinistro.

Renewable Energy Insurance

www.gcube-insurance.com
Escritório de Londres
155 Fenchurch Street
London EC3M 6AL
+44 (0) 20 7977 0200
Escritório de Nova York
420 Lexington Avenue
Suite 1640
New York, NY 10170
+1.212.863.2211

Cobertura Das Apólices GCube BioPro
Seguro de Transportes Contra
Todos os Riscos
• Carga / Stockthroughput

Seguro de Construção Contra
Todos os Riscos
• Transportes Terrestres
• Ensaios e Colocação em Serviço
• Cobertura Avançada de Lucros
Cessantes
• Cobertura Pré-Entrega Operacional
• Danos Físicos e Avarias

Seguro Operacional Contra Todos
os Riscos
• Avarias Mecânicas e Eléctricas
• Danos Físicos e Avarias
• Interrupção de Actividade/Produção
• Interrupção de Actividade/
Produção Contingente

Responsabilidade Civil
• Responsabilidade Civil Perante Terceiros
• Acidentes de Trabalho

Tipos de Tecnologia
• Biocombustíveis de Primeira Geração
(Etanol de Milho)
• Biocombustíveis de Segunda Geração
(Etanol Celulósico)
• Combustíveis Alternativos
• Biodiesel
- Óleos Vegetais Refinados
- Óleos com Alto Teor de
Ácidos Gordos Livres (FFA)
- Rações com Gordura Animal
• Biogás
- Digestores Anaeróbicos/Aeróbicos
- Gás de Aterro Sanitário
• Biomassa
- Combustão
- Pirólise
- Gasificação
• Biorrefinarias

Seguros Disponíveis
• Empreiteiros
• Fabricantes
• Fornecedores

O Nosso Conhecimento, A Sua Energia
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A GCube® é um fornecedor líder de
serviços de seguros para projectos de
energia renovável nos sectores eólico, solar,
biocombustíveis, biomassa, energia das
ondas e de marés, hídrico e geotérmico
em todo o Mundo. A nossa especialização
e autoridade no sector segurador
oferecem a cobertura integral de activos
e responsabilidade civil contra riscos de
transportes, construção e operação.
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