
Proteção para seus colaboradores

SEGURO
VIDA GRUPO



O Seguro Vida em Grupo que permite você cuidar da proteção dos seus 
colaboradores, enquanto eles se dedicam para o crescimento da sua empresa. 
São várias opções de cobertura para suprir as necessidades de sua empresa. 

Objetivo:
Proteger seus colaboradores contra acidentes, escolhe as coberturas que são 
essenciais e também conta com seguro de vida.

Abrangência:
O Seguro de Vida em Grupo é recomendado para empresas, associações, 
cooperativas e sindicatos e pode ser oferecido aos seus colaboradores, 
associados, cooperados e sindicalizados, para que seus funcionários fiquem 
amparados se ocorrer um imprevisto.

SEGURO 
VIDA GRUPO

BENEFÍCIOS
Produto customizado para atender diversas categorias profissionais;

Possibilidade de contratação: funcionários, prestadores de serviços, menores 
aprendizes e estagiários;

Diversas opções de coberturas, extensíveis a cônjuges e filhos;

Diferentes formas de Capitais Segurados: múltiplo salarial, uniforme, escalonado, 
entre outras;

Taxas competitivas;

Gerentes Comerciais especializados e equipe própria de sinistro;

Serviços adicionais: Assistência Funeral, Cesta Natalidade e Recolocação 
Profissional.



MODERNO, FÁCIL DE 
SER CONTRATADO, COM 
DIVERSAS COBERTURAS 
FEITAS SOB MEDIDA 
PARA EMPRESAS.   

COBERTURAS
- Morte;
- Morte Acidental;
- Assistência Recolocação Profissional;
- Assistência Orientação Nutricional;
- Antecipação Especial por Doença;
- Assistência Cartão Alimentação;
- Cesta Natalidade;
- Despesas Médico-Hospitalares e 
Odontológicas;
- Renda por Incapacidade Temporária 
por Acidente;
- Cobertura Inclusão de Cônjuge e 
Filhos;
- Assistência Funeral Individual ou 
Familiar;
- Cesta Básica;
- Doença Congênita de Filhos;
- Invalidez Funcional Permanente e 
Total por Doença;
- Invalidez Laborativa Permanente e 
Total por Doença;
- Invalidez Permanente Total ou Parcial 
por Acidente.

BENEFÍCIOS
- Ampla variedade de coberturas;
- Participação ou não do colaborador 
no pagamento do benefício;
- Possibilidade de deduzir até 100% dos 
pagamentos no Imposto de Renda;
- Benefício para atrair e reter os 
profissionais; 
- Diversas opções de coberturas e 
serviços de assistência que visam 
tranquilidade aos segurados e seus 
familiares;
- Dispensa de Declaração Pessoal de 
Saúde (DPS) por capital quantidade de 
vidas e faixa etária.
- Processo de renovação e gestão de 
cobrança automatizado.

ADEQUADO PARA 
QUEM TRABALHA COM 
VOCÊ, POSSIBILITANDO 
MAIS SEGURANÇA E 
TRANQUILIDADE PARA 
A SUA EMPRESA.   



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


