
Proteja seus equipamentos
e fique tranquilo.

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS E ACIDENTES

SEGURO
ELETRÔNICOS



O Seguro Eletrônico assegura seu Celular, Notebook, Tablet, Smartwatch, 
Câmera, Filmadora, Smartwatch, TV, Monitores e muito outros aparelhos.

Objetivo:
Este seguro garante a proteção de seus equipamentos eletrônicos.

Abrangência:
Destina-se para equipamentos eletrônicos de uso pessoal, lazer e profissional.

Tranquilidade com assistência técnica 
especializada. 

SEGURO 
ELETRÔNICOS

BENEFÍCIOS
- Restituição do equipamento em caso de roubo;
- Substituição de acessórios assegurados;
- Assintência nacional e internacional;
- Pode assegurar equipamentos pessoais e profissionais;
- Menos burocracia;
- Personalização da apólice;
- Gama variada de eqiupamentos portáteis que podem ser assegurados.

Os aparelhos eletrônicos fazem parte das nossas 
necessidades e com o Seguro Eletrônicos você escolhe 
a cobertura que garante mais segurança para 
aproveitar tudo o que seu aparelho pode oferecer.



VANTAGENS

OPCIONAIS
DANOS ELÉTRICOS
Garante os danos ao equipamento e 
seus acessórios, quando declarados na 
apólice, em decorrência de oscilações 
e descargas elétricas de energia, além 
de curtos-circuitos que afetem o 
equipamento.

ACESSÓRIOS E LENTES
Cobertura para acessórios utilizados 
junto ao equipamento e comprados 
separados. 

INTERNACIONAL
Contratada esta cobertura, você terá 
extensão das garantias contratadas 
para sinistros ocorridos fora do Brasil.

SUBTRAÇÃO DO BEM
Garante a subtração do equipamento 
segurado, mediante ameaça direta, 
emprego de violência contra o 
segurado ou rompimento de 
obstáculo onde o equipamento esteja 
guardado.

PAGAMENTO DE ALUGUEL
Garante a perda ou o pagamento dos 
aluguéis dos equipamentos, caso estes 
sofram danos devidamente cobertos.

DANOS POR ÁGUA OU LÍQUIDO
Garante os danos ao equipamento e 
seus acessórios, ocasionados por água 
ou qualquer substância líquida.

COBERTURA
- Caso de acidente, quebra de tela, 
contato com água ou outros líquidos;
- Incêndio;
- Queda de raio;
- Dano na tentativa de furto;
Impacto de veículos;
- Danos elétricos;
- Lantes e acessórios;
Subtração;
- Reparo de danos acidentais;
- Serviços adicionais como Backups 
de arquivos, assitência técnica e 
manutenção, incluido software;
- Garantia internacional.



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


