
A MELHOR PROTEÇÃO PARA SEU CARRO

SEGURO
AUTOMÓVEL



O Seguro Automóvel que nunca vai te deixar na mão, mais tranquilidade em 
caso de imprevistos evitando futuras dores de cabeça.

Objetivo:
Este seguro garante a proteção financeira para você e seus familiares em caso 
de falecimento ou acidente, além de coberturas e serviços que podem ser 
utilizados pelo segurado ainda em vida.

Abrangência:
Destina-se apenas para pessoa física com apólice individual.

SEGURO 
AUTOMÓVEL

BENEFÍCIOS
- Pague o que usar;
- Zero franquia;
- Em caso de sinistro não haverá a necessidade de franquia; 
- Proteção na hora; 
- 24 horas de proteção, cada crédito tem duração de 24 horas; 
- Proteção do início ao fim da viajem;
- Auto Vistoria;
- Veículos de Passeio;
- Pessoa Física;
- Autonomia para escolher o momento que precisa do seguro
- Não possui mensalidade
- Vale o que custa e não pesa no bolso



COBERTURA
- Colisão, incêndio e roubo;
- Responsabilidade Civil de Veículos 
(RCV);
- Acidentes pessoais aos passageiros 
(APP);
- Carta Verde;
- Troca ou reparo de vidros, 
retrovisores, faróis e lanternas 
trincados ou quebrados;
- Extensão de quilometragem para 
serviço de reboque;
- Assitência reboque 24h.;
- Garantia 0Km.;
- Despesas extraordinárias, que 
possam surgir, em caso de indenização 
integral do veículo;
- Despesas de higienização do veículo, 
em caso de alagamento por água de 
chuva ou inundações;
- Acessórios e equipamentos, 
aparelhos de som/imagem, blindagem 
e/ou Kit-gás;
- Chaveiro.

Serviço de assistência 
24 horas, disponível 
7 dias por semana. 

SEGURO PERSONALIZADO DE 
ACORDO COM O SEU PERFIL, 
PARA QUE IMPREVISTOS NÃO 
ATRAPALHEM O SEU DIA.

BENEFÍCIOS
- Descontos e serviços gratuitos em 
centros automotivos;
- Despachante;
- Clube de vantagens;
- Seguro personalizado conforme sua 
necessidade;
- Custo x Benefício garantido;
- Opções variadas de franquia;
- Assitência 24h.;
- Carro reserva;



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


