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SEGURO 
TRANSPORTES
A Fuerza Corretora de Seguros é especializada em Seguro Transportes (RC-TRC / 
RCF-DC/ RCTR- VI e RCTA-C) e Embarcadores (TN). Pela origem da Corretora 
oriunda do Gerenciamento de Risco, contamos com vasto conhecimento na área 
e proximidade com o segurado e/ou seguradora.

Objetivo: Garantir que sua carga chegue ao destino correto em perfeitas 
condições, o seguro para transporte de cargas cuida do ressarcimento dos 
imprevistos que podem acontecer pelo caminho, indenizando as perdas e danos 
sofridos pelos bens ou mercadorias transportadas.

Abrangência: O Ramo de Transportes abrange o conjunto de seguros relativos a 
bens e mercadorias transportadas, viagens nacionais, internacionais e seguros de 
Responsabilidade Civil dos Transportadores de Carga.

SEGUROS PARA EMBARCADORES

Transportes Mais Simples: Contratação facilitada para micro e pequenas 
empresas de diversos segmentos.

Transportes Embarcador: Coberturas especiais para atender diversos 
segmentos de indústrias, comércios e serviços.

Transportes Embarcador Programável: Solução para embarcadores 
(proprietários de mercadorias) de médio e grande porte.

Transporte Internacional: Para operações de importação ou exportação, 
com garantias conforme o perfil de risco.

SEGUROS PARA TRANSPORTADORAS

Responsabilidade Civil: Conheça as modalidades de Responsabilidade Civil 
que o Porto Seguro Transportes oferece.

SEGURO AMBIENTAL

RC Ambiental: Solução para transporte de cargas perigosas ou poluentes.



Responsabilidade Civil do Transportador 
Rodoviário - Desaparecimento de Carga.

Responsabilidade Civil Facultativa 
Desvio de Carga, serve de cobertura aos 
riscos de dolo (roubo ou desvio) do 
conteúdo da carga a transportada. 

Essa apólice será utilizada para 
indenização dos casos abaixo:
Furto simples ou qualificado;
Roubo;
Extorsão simples ou mediante sequestro;
Apropriação indébita e estelionato;
Roubos no depósito do transportador;
Atos de pirataria durante a viagem com 
percurso fluvial;
Roubos praticados por quadrilhas.

Responsabilidade Civil do Transportador 
Rodoviário de Carga – Viagem 
Internacional.

Seguro destinado às empresas que 
atuam como transportadoras no 
Mercosul. É facultado ao segurado a 
contratação da “Cláusula de Outorga de 
Poderes”, a qual possibilita a 
contratação do seguro em moeda 
estrangeira, com o pagamento do 
prêmio em Reais.

Terceiros – RCF

Seguro personalizável para atender as 
necessidades dos veículos da sua 
empresa. Não importa a quantidade de 
veículos, desde carros de passeio a 
caminhões, este seguro garante 
proteção completa para a sua empresa 
e agilidade em qualquer situação de 
sinistro ou emergência..

Com o Seguro Frota você conta com:
Coberturas adaptáveis;
Utilização de rastreadores;
Histórico de sinistro dos anos anteriores;
Tipo de carga transportada;
Política de manutenção.

Seguro de RC Transportador Rodoviário por 
cobertura de acidentes.

Seguro de Responsabilidade Civil do 
Transportador Rodoviário de Carga, 
ou mais popularmente chamado 
Seguro de Carga, este seguro lhe 
amparará em caso de acidentes 
envolvendo o veículo transportador.

Entre os acidentes cobertos estão:
Acidentes com o próprio veículo 
transportador;
Abalroamento;
Capotagem;
Explosão;
Incêndio;
Tombamento;
Acidentes Particulares.

Apólice 
RCTR-C

Apólice 

RCF-DC

Apólice 

RCTR C-VI 
Apólice 

Frota



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


