
IMPREVISTOS
ACONTECEM.
PROTEJA-SE.

SANCOR SEGUROS

ACIDENTES
PESSOAIS

Possibilidade
de contratação
individual ou

coletiva.

A Sancor Seguros
oferece a melhor

opção para proteção
em casos de 

acidentes.

Produto
desenhado para

cobrir pro�ssionais
liberais, em caso de

imprevistos que
os impeçam de

praticar suas
funções.

Produtos
personalizados

e �exíveis
conforme a sua

necessidade.

Bene�ciário
à escolha do

segurado,
podendo modi�car

isso a qualquer
momento, por meio

de simples comunicado
à Seguradora.

Processo SUSEP nº: Acidentes Pessoais - Coletivo 15414.900050/2013-27. Acidentes Pessoais - Individual 15414.900057/2013-49. 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.

www.sancorseguros.com.br
Edifício New Tower Plaza - Torre 2 - Av. Duque de Caxias, 882 - Zona 1 

CEP 87013-180 - Maringá - PR

Dúvidas e/ou demais informações: consulte seu Corretor de Seguros,
visite nossos escritórios ou entre em contato com nossa Central de Atendimento.
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UTILIZE O LEITOR DE QR CODE PARA TER ACESSO A NOSSO VÍDEO.

0800 200 0392 0800 888 0399
SAC - DEFICIÊNCIA

AUDITIVA OU DE FALA:

0800 888 0402
OUVIDORIA:

VANTAGENS E OPÇÕES DE BENEFÍCIOS:



Sancor Seguros AP é uma apólice que, em caso de
acidentes, garante proteção e tranquilidade a você
e a quem você ama.

PROTEÇÃO E
TRANQUILIDADE 
PARA O SEU DIA A DIA.

SIMPLICIDADE E FÁCIL ADESÃO
PARA QUEM BUSCA SEGURANÇA.

Cobertura destinada a pro�ssionais, trabalhadores
autônomos e empresas que se preocupam em garantir
sua proteção. Produto de gerenciamento simples.

Invalidez permanente total
ou parcial por acidente: 
indenização de até 100%
do Capital Segurado
contratado.

COBERTURAS:

Diária por
incapacidade

temporária por acidente:
pagamento de diárias ao

segurado, pro�ssional liberal
ou autônomo, afastado de sua

principal atividade pro�ssional.

Diária por
internação

hospitalar por
acidente.

Despesas médicas, 
hospitalares e odontológicas:

reembolso das despesas
médicas, hospitalares e

odontológicas.

Inclusão de
dependentes: 
cônjuges/
companheiro(a)
e �lhos.

Auxílio funeral:
garante o reembolso (até o
valor estabelecido pela 
cobertura escolhida) de gastos
com despesas em caso de morte
decorrente de acidente
do segurado.

Cesta básica em
caso de morte acidental: 
tem por objetivo garantir

aos bene�ciários o pagamento 
de cestas básicas em caso

da morte do segurado,
em consequência de

acidente coberto.

Morte
acidental: 
garante a
indenização
em caso
de morte
decorrente de
acidente do
segurado.

Sorteios
mensais.

Assistência funeral
(individual ou

familiar).




