
 VOCÊ PAGA QUANDO USA! 

SEGURO
INSTANT



O Seguro Instant é pensado para quem deseja praticidade e segurança quando 
sai viajar, você utiliza de acordo com suas necessidades, sem enfrentar qualquer 
burocracia na contratação. Paga apenas pelo que usar, sem mensalidade e 
franquia zero, além disso, possui cobertura por perda total por colisão em rodovias 
nacionais.

Objetivo:
O Instant protege no momento de pegar estrada em todo território nacional, seja 
em estradas, rodovias e o perímetro urbano, a partir de uma origem e destino 
informados. 

Abrangência:
Destina-se apenas para pessoa física que possuam veículos de passeio.

SEGURO 
INSTANT

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
- Ponto a Ponto;
- Trechos urbanos;
- Estradas e Rodovias;
- Programa de assistência sob medida;
- Programa de assistência sob medida
- Reparo / Guincho
- Havendo pane (qualquer defeito de 
origem mecânica ou elétrica) 
- Sinistro (colisão, abalroamento, 
capotamento, incêndio, alagamento, furto 
ou roubo) 
- Assistência 24 Horas 
- Socorro Mecânico
- Chaveiro
- Meio de Transporte Alternativo (MTA)

PEGAR A ESTRADA 
COM SEGURANÇA É 
ÓTIMO E SIMPLES.

PLANOS
- Limite máximo de 30 mil reais;
- Veículos de Passeio;
- Pessoa Física ;
- Indenização Integral somente 
Colisão;
- Serviço de assistência 24 horas, 
disponível 7 dias por semana .

BENEFÍCIOS
TUDO PELO CELULAR
Você controla tudo pelo seu celular, de 
forma fácil e rápida, compra créditos, 
ativa e desativa o seguro sempre que 
precisar.

VOCÊ PAGA PELO QUE USAR
Sem mensalidade, franquia zero, 
garantia de assistência com serviço de 
chaveiro, guincho em caso de pane 
elétrica e transporte para o motorista 
(taxi ou carro de aplicativo).

CONTROLE
DE RISCOS
- Auto Vistoria;
- Validação da CNH por imagem;
- Praticidade e segurança em suas 
viagens.

Mais tranquilidade 
e segurança em 
suas viagens



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


