
GARANTE PROTEÇÃO PARA 
MOTORISTA E PASSAGEIROS

SEGURO
APP



Cobertura para todos os ocupantes do 
veículo segurado.

Garante sua tranquilidade e a de quem viaja 
com você em seu veículo.

Seguro APP - Acidentes Pessoais de Passageiros - garante a Proteção para 
motorista e passageiros! Este seguro oferece cobertura para todas as pessoas de 
dentro do veículo.

Objetivo:
Este seguro tem como objetivo indenizar as vítimas (passageiros e motorista) 
contra acidentes ocorridos com o veículo segurado, e é recomendado para 
empresas que operam com fretamento de ônibus, empresas que possuem frota 
de veículos, além de empresas ou pessoas físicas que possuem transporte 
escolar.

Abrangência:
Veículos segurados durante as 24 horas do dia 7 dias da semana., pode ser 
contratado por pessoa física ou jurídica.  

SEGURO 
APP

BENEFÍCIOS
- Destinado a vans, ônibus e micro-ônibus de transporte escolar e fretamento;
- Coberturas adicionais disponíveis: invalidez por acidente e despesas médicas 
hospitalares e odontológicas;
- Possibilidade de contratação através de Pessoa Física;
- Contratação simplificada;
- Taxas competitivas;
- Agilidade na emissão do certificado do veículo;
- Agilidade nas indenizações até 10 dias úteis.



PROTEÇÃO PARA QUEM VIAJA JUNTO

COBERTURA
- Morte Acidental;
- Invalidez permanente total ou parcial 
por acidente;
- Despesas médico-hospitalares e 
odont ológicas;
- Auxílio Funeral;
- Auxílio cesta básica;
- Diária por incapacidade física e 
temporária por acidente;
- Diária por internação hospitalar por 
acidente;
- Veículo segurado 24h. independente 
se estiver a trabalho ou lazer;
- Seguro nacional podendo extender 
para países da América do Sul.

BENEFÍCIOS
- Despesas Médico Hospitalares;
- Morte e Invalidez Permanente;
- Despesas Odontológicas;
- Responsabilidade civil facultativa;
- Danos materiais a terceiros;
– Proteção para todos os ocupantes do 
veiculo em casos de acidentes.
- DIT (Diária de Incapacidade 
Temporária);
- AA (Auxilio Alimentação);
- Funeral por Morte Acidental.

Este seguro é recomendado para empresas 
que operam com fretamento de ônibus, 
frota de veículos, além de empresas ou 
pessoas físicas que possuem 
transporte escolar. 

Normalmente esse seguro é contratado como uma 
cobertura adicional juntamente com um seguro auto 
comum. No entanto, devido ao crescimento do mercado de 
motoristas de aplicativo, e a obrigatoriedade do seguro 
APP, algumas empresas já oferecem a possibilidade de 
contratá-lo isoladamente.



Atendimento – 24h.
Especialistas em transportes.
Atuação de 17 anos em Gerenciamento de Risco.
Parceria sólida com Seguradoras.
Condições e Coberturas diferenciadas e específicas para cada cliente.

Estudamos seu perfil e indicamos a opção mais adequada, personalizando o Seguro 
para você. Possuímos um relacionamento transparente e prezamos pela qualidade dos 
nossos serviços, o que permite apresentar o melhor custo x benefício para escolher 
exatamente o serviço que nossos clientes desejam. 

Trabalhamos em parceria com seguradoras de qualidade, confiança e solidez no 
mercado. Somos especializados no ramo de Seguros, possuímos expertise sobre nosso 
segmento e quem ganha é você, ganha mais tranquilidade e segurança por poder 
contar com profissionais que estarão sempre aptos para lhe atender.

TRANQUILIDADE NA 
ESCOLHA DE SEU SEGURO.



www.fuerzacorretora.com.br

51 99888.5029  |  51 99606.8990
(Whatsapp)

contato@fuerzacorretoraseg.com.br

@fuerzacorretora

@fuerzacorretoradeseguros


