
CONTROLE E SEGURANÇA 
PARA GERIR SUA EMPRESA

SEGURO
EMPRESARIAL



Assegura a proteção de sua empresa, 
seu patrimônio.

O Seguro Garantia é a opção de caução mais segura e completa para as suas 
obrigações contratuais

Objetivo:
Desenvolvido para proteger deu patrimônio, cuidar da segurança da sua 
empresa, seja profissional liberal, comércio, indústria ou prestadora de 
serviços. Oferecemos coberturas específicas e personalizáveis para garantir a 
proteção do seu patrimônio.

Abrangência:
Destinado para empresas de todos os tamanhos e segmentos e também para 
profissionais liberais, o Seguro Empresarial tem contratação fácil e rápida, 
aceitação ampla e flexível, e coberturas para atender suas necessidades sob 
medida.

SEGURO 
EMPRESARIAL

INVISTA NA SEGURANÇA 
DE SUA EMPRESA
Coberturas variadas
Oferece uma série de coberturas desenvolvidas pela Bradesco Seguros.

Proteção total
Proteja-se contra roubos, danos elétricos, alagamentos, desmoronamentos, 
entre outras coberturas.

Pagamento facilitado
O pagamento pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros.



PROTEÇÃO IDEAL PARA EMPRESAS DE 
TODOS OS TAMANHOS E SETORES.

ESTE SEGURO É DIVIDIDO EM MODALIDADES:
Tradional - Adiantamento de pagamento, executante prestador de serviços, 
executante fornecedor e executante construtor.

Judicial - Para processos judiciais fiscais, trabalhistas e cíveis.

COBERTURA
BÁSICA
 - Incêndio;
- Queda de raio (ocorrida dentro do terreno 
ou edifício onde estiverem os bens 
segurados);
- Explosão de qualquer natureza.

ASSISTÊNCIA 
24H
- Chaveiro;
- Vigilância;
- Vidraceiro;
- Limpeza;
- Mão de obra elétrica;
- Mão de obra hidráulica;
- Escritório virtual;
- Mudança e guarda de móveis;
- Entre outros.

COBERTURAS 
ADICIONAIS
- Anúncios luminosos;
- Danos elétricos;
- Escritório em casa de funcionário;;
- Equipamentos cinematográficos, 
fotográficos e eletrônicos de áudio e vídeo;
- Impacto de veículos;
- Perda ou pagamento de aluguel a 
terceiros;
- Quebra de vidros;
- Recomposição de documentos;
- Responsabilidade civil operações;
- Responsabilidade civil danos Morais;
- Responsabilidade civil estabelecimento 
bares e restaurantes;
- Responsabilidade civil estabelecimento 
de ensino;
- Responsabilidade civil empregador
- Responsabilidade civil guarda de 
veículos;
- Responsabilidade civil test drive;
- Responsabilidade civil concessionárias 
de veículos;
- Roubo e furto de bens;
- Roubo de valores;
- Tumultos, greves e lock-out;
- Vendaval, furacão, ciclone, tornado, 
granizo e fumaça;
- Equipamentos móveis e estacionários;
- Equipamentos eletrônicos.



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


