
· Morte.
· Morte Acidental.
· Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.
· Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença.
· Auxílio Funeral.
· Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas.
· Cesta Básica.
· Morte do Cônjuge.
· Morte Acidental do Cônjuge.
· Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente do Cônjuge.
· Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença do Cônjuge.
· Morte do Filho.
· Morte Acidental do Filho.
· Doenças Graves.
· Verbas Rescisórias.
· Doença Congênita de Filhos.
· Antecipação em caso de Doença Terminal.
· Verbas Rescisórias.

4003 0392CAPITAIS E REGIÕES
METROPOLITANAS: 

0800 200 0392OUTRAS LOCALIDADES: 

CONSULTAS E DEMAIS INFORMAÇÕES

www.sancorseguros.com.br

SANCOR SEGUROS - CNPJ 17.643.407/0001-30. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br por 
meio de seu número de registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Processo SUSEP nº: Vida Global 15414.900052/2013-16.

MAIS COBERTURAS:

SANCOR SEGUROS

Tranquilidade para sua empresa e seus funcionários.

O Vida Capital Global oferece tranquilidade e 
comodidade para empresas. Destinado a empresas com 
necessidades de coberturas de seguros de vida.

VIDA CAPITAL GLOBAL

· Produto de simples administração: a empresa contrata um valor de capital 
global a ser segurado, que será distribuído igualmente entre os segurados.
· Não será necessário informar admissões e demissões.
· Inclusão automática de novos funcionários no plano.
· Não precisa de preenchimento de declaração de saúde.
· Estagiários podem ser inclusos no plano.
· Flexibilidade na opção de coberturas diferentes.
· Preços acessíveis.
· Os prêmios quitados pela empresa podem ser deduzidos integralmente na 
base de cálculo do Imposto de Renda como despesa operacional.
· Contratação para cônjuge e filhos do segurado.
· Coberturas que atendem as convenções coletivas de trabalho.

VANTAGENS E OPÇÕES DE BENEFÍCIOS:


