
SUA CASA BEM CUIDADA

SEGURO
RESIDENCIAL



O Seguro Residencial garante não somente proteção para os seus bens, mas 
também tranquilidade para você e sua família. Oferecendo amplo leque de 
coberturas opcionais à sua escolha. 

Objetivo:
Este seguro garante a cobertura de seu imóveis e de seus bens.

Abrangência:
Destina-se a cobertura de casa própria, casa de veraneio, sobrado e 
apartamento, construído em alvenaria, próprio ou alugado.

Tranquilidade e Segurança que sua família merece.

SEGURO 
RESIDENCIAL

BENEFÍCIOS
- Coberturas tradicionais, como incêndio, danos elétricos, roubo e vendaval.
- Cobertura diferenciadas, como danos ao jardim, obras de arte e recomposição 
de documentos.
- Cobertura para notebook sem necessidade de contratação adicional.
- Você e sua família protegidos contra danos materiais e corporais causados a 
terceiros em todo o território nacional.
- Serviço de Linha Branca para aquela geladeira ou fogão que parou de 
funcionar.
- Opção de indenização a valor de novo: indenização de conteúdo sem 
depreciação.

O Seguro Residêncial existe para amenizar eventuais 
prejuízos provocados por incêndio, danos elétricos, 
vendaval, roubo, etc.  



Assitência técnica especializada 24horas. 
SUA CASA E FAMÍLIA PROTEGIDOS

COBERTURA
- Incêndio, Explosão e Fumaça;
- Danos Elétricos;
- Vendaval, Ciclones ou Chuvas de 
Granizo;
- Subtração de Bens;
- Queda de aeronaves;
- Responsabilidade Civil Familiar;
- Queda de Raios;
- Impacto de veículos terrestres;
Vidros;
- Danos ao jardim;
- Obras de artes e bens culturais;
- Cobertura Home-Office, para bens de 
escritório.

BENEFÍCIOS
- Check-up residencial para revisão de 
instalação elétrica, verificação de 
vazamentos, chaveiro, serviço de 
hidráulica, limpeza, indicação de mão 
obra especializada, troca de tomadas e 
outros serviços;
- Assistência e eletrodomésticos;
- Assitência Pet;
- Assistência residencial dia e noite;
- Chaveiro;
- Seguro vigilância;
- Hospedagem;
- Mudança e guarda-móveis.

ASSISTÊNCIAS
- Chaveiro - Abertura de Porta;
- Eletricista;
- Vidraceiro;
- Limpeza Residencial;
- Proteção Urgente da Residência;
- Hospedagem;
- Indicação de Mão de Obra 
Especializada;
- Transporte e Guarda de Mobiliário;
- Substituição de Telhas de Barro;

- Cobertura Provisória de Telhado;
- Fixação de Antenas;
- Substituição de Eletrodomésticos 
de Linha Branca;
- Guarda de Animais Domésticos;
- Restaurante e Lavanderia;
- Recuperação de Veículo;
- Remoção Inter-Hospitalar;
- Informações de Emergência;
- Coleta e Descarte Ecológico de Itens.



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


