NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE “SEGURO EXPOSITOR”
PARA A PARTICIPAÇÃO NAS FEIRAS DA REED

Caro Expositor,
Conforme Normas Específicas do Evento, os EXPOSITORES devem providenciar obrigatoriamente seus
próprios seguros de área e responsabilidade civil, ficando obrigatório a apresentação da apólice de seguros com
antecedência ao início da montagem de seus estandes.
Essa contratação poderá ser feita pelos Expositores com empresas seguradoras de sua preferência para
cobertura dos riscos listados nas Normas do Evento.
Para facilitar essa contratação e redução de custos para os Expositores, a REED EXHIBITIONS ALCANTARA
MACHADO em parceria com a FAL LIFE corretores de Seguros e com a MAPFRE Seguros Gerais S/A,
oferecem aos seus clientes a comodidade e segurança na Contratação deste SEGUROS PARA EVENTOS.
Atuando por mais de 20 anos no mercado segurador e de varejo, os executivos da FAL LIFE, viabilizaram junto
as seguradoras o conceito de seguros massificados para Eventos, negociando e adequando excelentes condições
e coberturas para os clientes da REED EXHIBITIONS.
As Coberturas do Seguros para Eventos são:

Responsabilidade Civil de EVENTOS – INSTALAÇÃO & MONTAGEM, REALIZAÇÃO E DESMONTAGEM;
RC. PRODUTOS; ALIMENTOS & BEBIDAS; RC. CRUZADA; DANOS MORAIS;

RC. Empregador

RC. Bens de Terceiros

RD. Equipamentos em exposição

Cancelamento
Para cada cobertura será estipulada uma importância segurada mínima, adequando a contratação à necessidade
de cada expositor.
Após vários estudos e visando uniformizar os valores cobertos e baratear o custo do seguro, sugerimos a tabela
de cobertura anexa que foi baseada no tamanho médio das áreas ocupadas pelos expositores.
Lembrando que havendo interesse em segurar importâncias maiores para riscos específicos, como por exemplo
uma máquina com valor muito maior ao limite estipulado abaixo ou para esclarecimento de quaisquer dúvidas
a respeito deste seguro, basta contatar a Corretora de Seguros parceira da Reed Exhibitions abaixo indicada, a
qual terá o maior prazer em atendê-los e estudar as melhores condições para satisfazer as necessidades
específicas de cada expositor.
Corretora: Fal Life Corretagem de Seguros Ltda. – ME
Telefone: 11 – 9 9248 9822
Contato: Jorge Gouvea
E-mail: fallife@segonline.com.br

Para contratar os seguros através da Reed, basta baixar a proposta do seguro no Portal do Expositor do seu
evento, completar a proposta com os dados de sua empresa, assiná-la e enviá-la por e-mail a Reed
Exhibitions Alcantara Machado Ltda. no e-mail seguros@reedalcantara.com.br. Quaisquer dúvidas,
contatar a corretora Fal Life.

Certos de termos oferecido um bom negócio para os expositores da Reed, agradecemos mais esta
oportunidade e desejamos uma excelente feira e bons negócios.

REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA.

Tabela de Cobertura Mínima do Seguro Eventos ano 2019:

