
PROTEÇÃO CONTRA AS 
INCERTEZAS DO FUTURO

SEGURO
VIDA



Proteger o futuro de quem você mais ama, garantindo tranquilidade para você 
e sua família. São várias coberturas disponíveis para contratação, o que 
possibilita uma personalização do seguro para você conforme suas 
necessidades

Objetivo:
Este seguro garante a proteção financeira para você e seus familiares em caso 
de falecimento ou acidente, além de coberturas e serviços que podem ser utili-
zados pelo segurado ainda em vida. Ele reembolsa despesas médicas e hospita-
lares, isenção de imposto de renda, despesas funeral e indenização mais rápida 
aos familiares.

Abrangência:
Destina-se a pessoas físicas Individual ou familiar.

SEGURO 
VIDA

BENEFÍCIOS
- Proteção financeira aos dependentes;
- Tranquilidade para o segurado;
- Proteção para o cônjuge;
- Cobertura para doenças graves;
- Garantia de segurança financeira personalizável;
- Pagamento de diária por afastamento do trabalho;
- Majoração;
- Custo-benefício;
- Possobilidade de resgate do valor aplicado;
- Reembolso de despesas médico-hospitalares;
- Cobertura de gastos com medicamentos;
- Ressarcimento de diárias hospitalares;
- Isenção de imposto de renda.

O seguro de vida é um produto fundamental em qualquer planejamento 
financeiro saudável.



VIDA
FAMILIAR
- Ampla Cobertura para Doenças; 
- Cobertura de Despesas Médicas 
Hospitalares e Odontológicas.
 - Flexibilidade na indicação de 
beneficiários.
- Cobertura garantida por morte 
qualquer causa;
- Assistência funeral familiar.
- Invalidez Permanente Total e Parcial 
por Acidente.
- Diária por incapacidade temporária;
- Invalidez Funcional Permanente Total 
por Doença Antecipação;
- Indenização: Seguro de vida não entra 
em inventário, mesmo que o Segurado 
tenha patrimônio, dinheiro em 
investimentos, etc. Em caso de 
falecimento, a família pode ficar sem 
recursos. 

Assegura o pagamento do valor 
contratado para sua família, em caso de 
falecimento, sem Imposto de Renda e 
sem precisar aguardar inventário. O 
seguro ainda paga as despesas com 
funeral e dá assistência 24h. 

VIDA
INDIVIDUAL
- Ampla Cobertura para Doenças;
- Cobertura de Despesas Médicas 
Hospitalares e Odontológicas.
- Funeral com limite variável;
- Declaração Pessoal de Saúde realizada 
por telefone;
- Coberturas especiais e pioneiras para 
homens e mulheres. Em caso de 
diagnóstico de câncer feminino ou 
masculino, você recebe a indenização.

Garante tranquilidade financeira em 
caso de afastamento do trabalho por 
invalidez, acidente e doenças, 
abrangendo 17 enfermidades e 11 tipos 
de transplantes. 

O seguro de vida individual oferecem 
cobertura para pagamento de despesas 
médicas, hospitalares e odontológicas 
por acidente e antecipação em caso de 
doença em fase terminal.

Cobertura exclusiva para mulheres em 
caso de diagnóstico de câncer: 
pagamento de 50% do capital segurado 
para auxiliar no tratamento ou para 
utilizar como quiser (exceto para câncer 
de pele).

PERSONALIZAÇÃO
- Seguros com benefícios 
familiares adicionais, para 
deixar a cobertura 
contratada ainda mais 
completa.

COBERTURA
- As maiores coberturas do 
mercado e com o mais 
completo conjunto de 
assistências para toda a 
família.

DIVERSIDADE
- São vários tipos de seguros 
que se adaptam às suas 
necessidades, para você 
avaliar e escolher o melhor 
para a sua família.



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


