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A BERKLEY NO MUNDO

A BERKLEY NO MUNDO
O grupo W.R Berkley Corporation é um dos maiores grupos seguradores norteamericanos e possui uma história de mais de 50 anos atuando no mercado de seguros.

A Berkley se torna
uma companhia de
capital aberto

Começa a expansão
para a américa do sul,
adquirindo 80% de
uma empresa
Argentina

A companhia passa a
integrar a lista da revista
Fortune e passa a integrar o
grupo das 500 maiores
empresas dos EUA

A companhia
completa 50 anos
de mercado

1972

1994

2004

2017

1967

1987

2001

2007

Com um investimento
inicial de US$ 2,500 mil,
Bill Berkley e seu sócio
fundaram a companhia

Os ativos totais da
empresa ultrapassaram
o valor de US$ 1 bilhão

A Berkley passou
a operar na Bolsa
de Valores de
Nova York (NYSE)

Eleita a empresa de
seguros com o melhor
gerenciamento, segundo
a Revista Forbes

2019
Em dezembro, a WR
Berkley Corporation foi
adicionada à S & P500
com US $ 7,9 bilhões em
receita e US $ 6,1 bilhões
em patrimônio líquido no
final do ano de 2019.

A PRESENÇA MUNDIAL DA BERKLEY ATUALMENTE

ESCANDINÁVIA

CANADÁ
EUROPA OCIDENTAL

ESTADOS UNIDOS
ÁSIA
AMÉRICA CENTRAL

MÉXICO

COLÔMBIA

BRASIL
AUSTRÁLIA
ARGENTINA

URUGUAI

AFRICA
OCIDENTAL

Presente em 5

continentes
+ de 50 empresas integrantes do grupo

NÚMEROS DA BERKLEY NO MUNDO

mais de

rreceita de

7.400

14 bilhões 8 bilhões

colaboradores

de dólares em valor de
mercado

listada entre as

500 maiores
empresas americanas pela
revista Fortune em 2019

de dólares

Ativos totais: mais de

26 bilhões
de dólares

AVALIAÇÃO
AM Best
Moodys
Stand&Poors
Fitch

A+
A1
A+
A
https://ir.berkley.com/investor-relations/financial-information/ratings/default.aspx

A BERKLEY NO BRASIL

A PRESENÇA
DA BERKLEY
NO BRASIL
ATUALMENTE

FORTALEZA

RECIFE

SALVADOR

GOIÁNIA

BELO HORIZONTE
VITÓRIA
INTERIOR DE SP

RIO DE
JANEIRO
SÃO PAULO

CURITIBA

6 localidades físicas
6 gerências comerciais

FLORIANÓPOLIS

PORTO ALEGRE

A BERKLEY NO BRASIL
Presente no país desde 2006, a companhia completa 15 anos em território
nacional com muitas conquistas.

6 filiais

6 regiões

em todo Brasil

diferentes com
gerencia comercial

+ de 6 mil

+ de 210 mil

+ de 100

corretores cadastrados

apólices emitidas
entre 2019 e 2020

colaboradores diretos

NOSSOS SEGUROS
Garantia

RD Equipamentos

Fiança Locatícia

RD Equipamentos – Médicos / Hospitalares

Transportes

RD Equipamentos – Fotovoltaicos

Responsabilidade Civil Geral

Bike

Responsabilidade Civil Ambiental
RC Profissional – E&O
RC Administradores – D&O

Entretenimento - Eventos
Entretenimento – Live Eventos
Entretenimento - Produção de Filmes

Riscos de Engenharia

Seguro de Pessoas

RC Obras Civis

Vida PME

Multirisco Empresarial

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO
GARANTIA
Tem por finalidade garantir o cumprimento, por parte do tomador, das
obrigações assumidas perante o segurado, seja por força legal ou contratual,
perante empresas públicas ou privadas.
MODALIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantia do licitante;
Garantia do executante;
Garantia de retenção de pagamento;
Garantia de manutenção corretiva;
Garantia aduaneira;
Garantia judicial;
Garantia administrativa;
Garantia imobiliária;
Garantia de concessão;
Garantia de depósito recursal;
Adiantamento de pagamento.
DIFERENCIAIS

•
•
•
•
•
•

Não consome as linhas de crédito do tomador junto aos bancos;
Baixo custo quando comparado com as outras modalidades de caução;
Sistema online de cotação e emissão;
Rápida obtenção;
Gestor de crédito;
Expertise na regulação de sinistros;

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO
FIANÇA LOCATÍCIA
Garante ao Locador o inadimplemento do Locatário em relação à locação do
imóvel urbano, respeitadas as disposições, as coberturas e os limites
definidos na apólice de seguro contratado.
PRINCIPAIS COBERTURAS

• Básica: Garante o pagamento dos aluguéis ao Segurado em caso de inadimplência do
Locatário no contrato de locação, acrescido de honorários advocatícios e custas judiciais;
• Encargos legais: garante ao Segurado o pagamento de encargos, tais como: IPTU, água,

luz, despesas condominiais e gás;
• Danos do imóvel: garante o ressarcimento ao Locador de danos cometidos ao imóvel,
provocado pelo Locatário;
• Multas contratuais: Garante o pagamento ao Locador das multas contratuais por rescisão

antecipada ao contrato de locação.
DIFERENCIAIS

• Sem taxa de análise;
• Agilidade nas cotações e emissões;
• Expertise na regulação de sinistros;

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO de
Transportes
Garante cobertura de perdas e danos aos bens sobre responsabilidade dos Segurados
durante o transporte em viagens Nacionais e Internacionais.
PRINCIPAIS COBERTURAS

• Acidente: colisão, capotagem, abalroamento, tombamento, incêndio ou explosão;
• Avarias: amassamento, amolgamento, arranhadura, contaminação, derrame, má estiva, molhadura,

quebra, queda e vazamento;
• Roubo: desaparecimento total da carga, apropriação indébita e/ou estelionato, furto simples ou
qualificado, extorsão simples ou mediante sequestro.
DIFERENCIAIS

• Consultoria em Gerenciamento de Riscos: Mapeamento operacional,
Viabilização de negócios, Gestão de Prestadores, Otimização de Custo
buscando novas soluções tecnológicas;
• Atendimento e Assistência de carga e descarga nos principais portos e
aeroportos do Brasil e exterior;
• Carta protesto: procedimento de lavratura do protesto de avaria em portos,
aeroportos e recintos alfandegados, realizados pela Berkley Seguros.
• Equipe técnica especializada para oferecer o melhor serviço, solução e
coberturas.
• Expertise na regulação de sinistros;

OPERAMOS COM DETERMINADOS RAMOS:

• TI: Transporte De Viagens Internacionais – Importação e Exportação;
• TN: Transporte De Viagens Nacionais;
• RCTA-C: Responsabilidade Civil Do Transportador Aéreo – Carga;
• RCTR-C: Responsabilidade Civil Do Transportador Rodoviário – Carga;

• RCF-DC: Responsabilidade Civil Do Transportador Rodoviário Por Desaparecimento de Carga;
• RCTR-VI: Responsabilidade Civil Do Transportador Rodoviário Em Viagem Internacional – Danos à
Carga Transportada;

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO
RESPONSABILIDADE
CIVIL GERAL
Tem por objetivo proteger o patrimônio do segurado, por responsabilidades
imputadas ao mesmo, relativa às reparações por danos involuntários
pessoais e/ou materiais causados a terceiros, decorrentes de suas atividades
comerciais, industriais e/ou serviços prestados em locais de terceiros.
DIFERENCIAIS

• Indenização Direta ao Terceiro Prejudicado;
• Limite único para Risco Operacional e Operações Completadas;

PRINCIPAIS COBERTURAS

• Danos Materiais, Corporais, Estéticos e Morais Causados à Terceiros;

• Limites agregados: até 06 vezes;
• Âmbito territorial: extensível ao exterior;

• RC Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais;

• Danos Morais e Estéticos com 100% do limite da apólice;
• Lucros Cessantes e Perdas Financeiras diretas e indiretas;

• RC Operações de Vigilância;

• Despesas de contenção, incluída automaticamente;
• Definições clara e objetivas das coberturas concedidas ;
• Cobertura automática para o desenvolvimento da atividades industriais do
Segurado, de forma ampla, desde que não decorrente de risco
expressamente excluído neste Contrato de Seguro e conforme os termos e
as condições nele determinadas.

• RC Produtos;

• RC Prestação Serviços de Movimentação Cargas;
• RC Condomínios Comerciais (Shopping Centers);

• RC Prestação de Serviços em Locais de Terceiros;
• Recall.

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO
RESPONSABILIDADE
CIVIL AMBIENTAL
Protege o segurado quando for legalmente responsável a indenizar e/ou

reparar danos causados aos recursos naturais, danos causados à terceiros
decorrentes de uma condição contaminante, bem como custos de defesa do
segurado.
PRINCIPAIS COBERTURAS

• Gastos de limpeza;
• Gastos em resposta a emergência ou salvamento;

• Responsabilidade civil ambiental durante o transporte;
• Responsabilidade civil ambiental solidária;
• Contaminação por matéria microbiana;

• Locais cobertos do segurado nomeado.

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO RC
PROFISSIONAL E&O
Garante a proteção efetiva contra danos causados a terceiros por erros e
omissões profissionais.
PRINCIPAIS COBERTURAS

• Erros e/ou Omissões profissionais;
• Danos Cometidos por Subcontratados;
• Perdas Financeiras;

• Danos Morais, Corporais e Materiais;
• Lucros Cessantes decorrentes de um risco coberto pela apólice;
• Despesas de Defesa nas esferas administrativas, judiciais e criminais, incluindo custas
judiciais e periciais;
• Despesas de Publicidade;
DIFERENCIAIS

• Quebra não intencional de propriedade intelectual;

• Agilidade na cotação;

• Perda, Roubo ou Furto de Documentos de terceiros em posse do Segurado;

• Produto completo;

• Atos intencionais de funcionários que resultem danos a terceiros;

• Emissão digital de apólice;

• Quebra de sigilo profissional desde que cometido involuntariamente pelo Segurado na

• Apólice múltipla;
• Expertise na regulação de sinistros;

execução dos serviços profissionais.

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO RC
ADMINISTRADORES
D&O
Proteção do patrimônio de pessoas físicas que ocupam cargos e funções de
gestão nas empresas, em face de processos administrativos e judiciais que sejam
decorrentes de decisões tomadas durante sua atuação.
PRINCIPAIS COBERTURAS

• Indenização ou reembolso aos Administradores;
• Custos de defesa (judicial, administrativa ou arbitral);

• Custos relativos a constituição de fiança e caução judicial;
• Despesas de gerenciamento de crise;
• Ações movidas por terceiros contra o segurado;

• Despesas de publicidade;
• Reclamação do tomador contra o Segurado;
• Cobertura de bens e penhora online;
• Custo de extradição dos segurados;

• Custos emergenciais;
• Cobertura para danos ambientais;
• Multas;

• Propriedade Intelectual.

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO RISCOS
DE ENGENHARIA
Garante danos físicos de origem súbita e imprevista que possam ocorrer na fase
de execução da obra. O seguro pode ser contratado para novas construções,
reformas e ampliações.
PRINCIPAIS COBERTURAS

DIFERENCIAIS

• Equipe técnica formada por engenheiros;
• Sistema online de cotação e emissão;
• Inspeção e gerenciamento de risco realizada por engenheiros da Berkley.
• Expertise na regulação de sinistros;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura básica (Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem);
Danos em consequência de erro de projeto;
Despesas extraordinárias;
Desentulho do local;
Tumulto, Greve / Lockout;
Honorários do perito;
Ferramentas de pequeno porte;
Contenção e salvamento de sinistros;
Responsabilidade civil geral e cruzada (com ou sem fundações);
Danos morais em decorrência de responsabilidade civil;
Responsabilidade civil empregador;
Lucros cessantes em decorrência de responsabilidade civil;
Propriedades circunvizinhas (com ou sem fundações);
Obras concluídas;
Equipamentos móveis e estacionários;
Incêndio após término da obra.

NOSSOS PRODUTOS

RC
OBRAS CIVIS
Protege o Segurado por danos materiais e corporais causados a terceiros
decorrentes de eventos de origem súbita e imprevista que possam ocorrer
na fase de execução da obra.
PRINCIPAIS COBERTURAS

• Responsabilidade civil geral e cruzada (com ou sem fundações);
• Danos morais em decorrência de responsabilidade civil;

• Responsabilidade civil do empregador;
• Lucros cessantes em decorrência de responsabilidade civil.
DIFERENCIAIS

• Equipe técnica formada por engenheiros;

• Sistema online de cotação e emissão;

NEGÓCIOS RESTRITOS

• Obra de reforço estrutural;

• Obra somente para contenção/arrimo;
• Demolição;

• Inspeção e gerenciamento de risco realizada por engenheiros da Berkley;

• Apólices Abertas/Guarda-Chuva;

• Expertise na regulação de sinistros;

• Obras exclusivamente de fundações;
• Obras de tubulação de gás, telefonia e cabeamento de fibra ótica que utilize processo não
destrutivo (MND, PND e outros), limitamos a aceitação em conjunto de obras com apenas

pequenas travessias executadas pelo processo.

NOSSOS PRODUTOS

Multirisco
Empresarial
Garante as perdas e danos causados às edificações e conteúdos dos
estabelecimentos segurados, em decorrência de prejuízos cobertos pelas
coberturas contratadas, podendo garantir inclusive, a responsabilidade civil
atribuída ao segurado quando este causar, involuntária e acidentalmente,
danos materiais e corporais à terceiros.
PRINCIPAIS COBERTURAS
DIFERENCIAIS

• Amplo leque de coberturas para atender a necessidades
especificas, intrínsecas a atividade de cada segurado;

• Incêndio, raio, Explosão ou Implosão, Fumaça e Queda de Aeronaves;
• Danos Elétricos;

• Flexibilidade na escolha e contratação de coberturas;
• Desconto progressivo por quantidade de coberturas contratadas;

• Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado;

• Desconto por renovação;
• Desconto pela existência de sistemas protecionais;

• Equipamentos Móveis e Estacionários;

• Desconto para atividades de comércio e serviços;
• Desconto por agravo nas franquias;

• Tumultos, Greves e Lock-out;

• Quebra de Vidros, Anúncios Luminosos e Mármores;
• Roubo de Bens;

• Corpo Técnico altamente especializado para atender a corretores e segurados no
momento da contratação, e no caso de um eventual sinistro;

• Alagamento;

• Agilidade na emissão de apólices e endossos.
• Possibilidade de desenvolvimento de facilites para determinados nichos de atividades.

• Lucros Cessantes.

• Responsabilidade Civil;

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO RD
EQUIPAMENTOS
Protege o patrimônio e garante o pagamento de indenizações por danos
causados aos seus equipamentos decorrentes de acidente de causa externa,
inclusive o roubo e o furto qualificado.
PRINCIPAIS COBERTURAS

DIFERENCIAIS

COBERTURAS ADICIONAIS

• Roubo e Furto Qualificado;

• Danos Elétricos;

• Transporte, Colisão e Tombamento;

• Responsabilidade Civil;

• Incêndio de causa externa;

• Operação em Proximidade de Água;

• Queda de Raio e Explosão;

• Perda e Pagamento de Aluguel;

• Alagamento e Inundação;

• Içamento e Descida;

• Vendaval e Granizo.

• Instalação e Montagem.

NEGÓCIOS EM FOCO

• Amplo leque de coberturas;

• Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas, Móveis ou Estacionários;

• Inspeção e gerenciamento de risco realizada por engenheiros da Berkley;

• Equipamentos Médicos e/ou Hospitalares;

• Sistema de auto inspeção;

• Equipamentos Cinematográficos.

• Expertise na regulação de sinistros.

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO RD
EQUIPAMENTOS
Médicos / Hospitalares
Cobertura para os danos de causa externa causados aos equipamentos
(móveis e estacionários) médicos e/ou hospitalares, inclusive o roubo e furto
qualificado dos bens.
PRINCIPAIS COBERTURAS

DIFERENCIAIS

•
•
•
•
•
•
•
•

Produto mais completo do mercado;
Self – inspeção;
Expertise na regulação de sinistros;
Contato direto do corretor com o time de subscrição;
Agilidade no envio das cotações em até 24horas;
Emissão da apólice e boleto em até 48horas;
Custos competitivos em relação ao mercado;
Comissões e condições diferenciadas.

COBERTURAS ADICIONAIS

• Roubo;

• Danos Elétricos;

• Furto qualificado;

• Responsabilidade Civil;

• Transporte;

• Pagamento de aluguel a terceiros;

• Incêndio;

• Perda de Aluguel;

• Alagamento e inundação (exceto
para equipamentos estacionários);

• Vendaval e granizo;
• Despesas de salvamento.

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO RD
EQUIPAMENTOS
FOTOVOLTAICOS
Protege o patrimônio e garante o pagamento de indenizações por danos
causados aos equipamentos fotovoltaicos na instalação e montagem, até
danos ocorridos durante a sua operação, tais como queda de granizo,
vendaval, danos elétricos e roubo e furto qualificado.
PRINCIPAIS COBERTURAS

DIFERENCIAIS

• Apólices individuais ou com averbações mensais.
• Cotações em 24hs ou Precificação na ponta para o corretor.
• Transmissão de proposta simplificada.

• Emissão da apólice, boleto e certificados em até 48 horas.
• Expertise na regulação de sinistros.
• Custos competitivos, em relação ao mercado.

• Comissões e condições diferenciadas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Instalação e montagem;
Danos às propriedades circunvizinhas;
Responsabilidade civil;
Responsabilidade civil empregador;
Roubo e furto qualificado;
Queda de granizo;
Vendaval, furacão, ciclone e tornado;
Danos elétricos.
QUEM PODE CONTRATAR?

• Pessoa Jurídica que importa, fabrica, monta ou distribui ao mercado diretamente ou via
integradores (empresas de instalação).
• Pessoa que adquire o conjunto fotovoltaico para seu imóvel junto a um distribuidor ou
integrador, mas que não tenha seguro contratado no modelo “Distribuidor”.
• Residências e estabelecimentos comerciais e industriais.

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO BIKE
Garante a proteção do seu patrimônio com cobertura para danos causados as
bicicletas e seus acessórios. Destina-se a pessoas físicas e jurídicas. Inclusive
para bikes elétricas.
PRINCIPAIS COBERTURAS

•

Roubo e Furto Qualificado da Bike:
o No interior da residência;
o Deixada em bicicletários, estacionamentos e em demais locais de

guarda, fixada adequadamente
em local apropriado;
o Enquanto no interior do veículo;
o Acessórios pertencentes ao segurado ocorridos durante a utilização da bike ou no interior da
residência.
DIFERENCIAIS

•
•
•

•
•
•
•
•

Produto mais completo do mercado;
Considera todos os tipos de bicicletas;
Sistema on-line de cotação e vistoria na ponta;
Equipe especialista;
Expertise na regulação de sinistros;
Parcelamento em até 10 vezes sem juros;
Não há depreciação aplicada para casos de perda parcial.

Danos causados por Acidentes:
o Acidentes causados as Bikes e acessórios segurados durante a utilização da bike ou no interior da

residência;
o Durante o Transporte de Bike realizado pelo Segurado ou por terceiros desde que por meio de
transporte apropriado, e adequadamente fixada e/ ou presa em Tules
o Danos causados pela utilização da Bike em competições esportivas amadoras ou profissionais.

•
•

Despesas de Salvamento;
Cobertura para utilização da bike no exterior.

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO
ENTRETENIMENTO
EVENTOS
Atende a pessoas físicas e jurídicas que atuam na promoção e realização de
eventos com a finalidade de garantir os danos materiais e/ou corporais
causados a terceiros durante toda a realização do evento, incluindo o período
de montagem e desmontagem do mesmo.
PRINCIPAIS COBERTURAS

DIFERENCIAIS

• Proteção desde pequenos, médios e grandes eventos, como reuniões, casamentos
e até mega shows.
• Consultoria de equipe especializada.
• Agilidade no envio das cotações e emissões.
• Emissão On-Line da apólice e boleto.
• Agilidade no atendimento e indenização de sinistros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidade Civil Eventos;
Responsabilidade Civil Empregador;
Responsabilidade Civil Imóvel;
Responsabilidade Civil Alimentos & Bebidas;
Responsabilidade Civil Erro de Projeto;
Responsabilidade Civil Bens de Terceiros;
Responsabilidade Civil Contingente;
Responsabilidade Civil Danos Morais;
Cancelamento de Evento;
Não Comparecimento (no show);
Riscos Diversos Equipamentos Diversos para Realização do Evento;
Riscos Diversos Marquises Temporárias;
Riscos Diversos Objetos Cenográficos e Decoração;
Acidentes Pessoais – Morte Acidental;
Acidentes Pessoais – Invalidez Parcial e Permanente;
Acidentes Pessoais – Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas.

NOSSOS PRODUTOS

Live Eventos
Protege os eventos transmitidos pela internet, como shows em modelo de Live
e apresentações com palestrantes em simpósios e workshops.
PRINCIPAIS COBERTURAS

• Cancelamento da Live – considerando:
• Instalação e Montagem;
• Despesas de concepções artísticas com cenários e palco;

• Patrocínio.
COBERTURAS ADICIONAIS

• Instalação e Montagem;
• RC Fogos de Artifícios;
• RD Marquises Temporárias;
QUEM PODE CONTRATAR

• RD Objetos Cenográficos e de Decoração;
• RD Equipamentos;

• Empresas patrocinadoras das Lives;

• Acidentes Pessoais: Artista/Palestrante e Staff;

• Empresas organizadoras deste modelo de evento (lives e apresentações);

• RC Imóvel.

• Artistas e músicos.

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO
ENTRETENIMENTO
PRODUÇÃO DE FILMES
Cobertura para os danos materiais e/ou corporais causados a terceiros
decorrentes de acidentes de responsabilidade do Segurado, durante o período
de pré-produção, produção e pós-produção.
PRINCIPAIS COBERTURAS

• Responsabilidade Civil – Filmagem;
• Responsabilidade Civil Empregador;
• Responsabilidade Civil Imóvel;

• Responsabilidade Civil Contingente;
DIFERENCIAIS

• Consultoria de equipe especializada;

• Agilidade no envio das cotações e emissões;
• Emissão On-Line da apólice e boleto;
• Agilidade no atendimento e indenização de sinistros.

• Responsabilidade Civil Bens de Terceiros;
• Suporte;
• Não comparecimento (no show);

• Riscos Diversos Equipamentos Cinematográficos;
• Riscos Diversos Veículos em Cena;
• Acidentes Pessoais – SINDCINE.

NOSSOS PRODUTOS

SEGURO
DE PESSOAS
Criado para atender uma grande gama de negócio, os produtos de acidentes
pessoais da Berkley tem como objetivo reduzir o impacto financeiro que
eventuais sinistros possam causar aos segurados, com coberturas adequadas,
conforme a necessidade, porte e segmento das empresas.
PRINCIPAIS COBERTURAS

• Morte Acidental
• Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
• Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas
• Auxílio Funeral por Morte Natural ou Acidental

• Diárias por Incapacidade Temporária por Acidente.
• Morte Natural ou Acidental *
Obs.: * Esta cobertura pode ser contratada em situações especificas.
DIFERENCIAIS

Produtos adequados para cada segmento e necessidade;
• Berkley Personalizado: Adequado as empresas que buscam contratar coberturas e capitais
sob medida para seus colaboradores;
• Berkley capital global: produto de contratação simplificada que pode se adequar ao período

de vigência de cada negócio.

NOSSOS PRODUTOS

Vida PME
Desenvolvido para atender as pequenas e médias empresas, o seguro Vida PME

da Berkley oferece coberturas que atendem às necessidades dos colaboradores,
bem como as demandas legais das convenções coletivas.
COBERTURAS E SERVIÇOS

• Morte Natural ou acidental;

• Invalidez permanente total ou parcial por acidente;
• Invalidez funcional permanente por doença;
• Auxílio funeral (individual ou familiar);

• Auxílio cesta-básica;
• Auxílio emergencial;
• Rescisão trabalhista por morte;
QUEM PODE CONTRATAR?

• Doenças graves;

• Queimaduras graves;
Instituições de ensino, agência de viagem, academias, clínicas médicas e

odontológicas, escritórios, entre outros negócios com 3 colaboradores
ou mais, incluindo sócios e proprietários.

• Assistência funeral individual e familiar;

