
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.

0800 200 0392

Mantenha sua cidade limpa. Não jogue este impresso em vias públicas.

VIVA COM
SEGURANÇA.
PROTEJA SEU LAR.

RESIDENCIAL

BENEFÍCIOS E
VANTAGENS:

 Indenização
sem depreciação,
ou seja, pelo valor

de novo.

Rapidez
na liquidação
de sinistros. Serviços

complementares
de assistência
domiciliar 24h.

Possibilidade
de mais de um
local segurado.

Descontos
importantes por

fatores de segurança
existentes no local

segurado.

Facilidades
de pagamento,

em até 12 vezes.

Produto
flexível, com

livre escolha das
coberturas.

Ampla
abrangência
numa única

apólice.

Coberturas
com custos
acessíveis.

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: Residencial 15414.900020/2013-11.



A MELHOR ESCOLHA
PARA PROTEGER SEU LAR.
A Sancor Seguros oferece proteção completa para cuidar
dos bens que compõem seu patrimônio familiar. 

MAIS PROTEÇÃO.
Proteção e tranquilidade para o seu dia a dia.
Para você viver melhor, sua casa precisa
estar protegida de verdade.

PRINCIPAIS
GARANTIAS:

Contra o roubo ou furto quali�cado
dos bens pertencentes ao segurado e
regularmente existentes no local descrito.

Garante, ainda, os danos materiais causados a
portas, janelas, fechaduras e outras partes do
imóvel onde se encontram os bens segurados,
bem como os danos materiais diretamente
causados aos  bens cobertos, durante a
prática do roubo ou furto quali�cado.
Quer o evento tenha se consumado
ou tenha se caracterizado
a simples tentativa.

ROUBO OU FURTO
QUALIFICADO DE BENS:

Garante o pagamento de
uma indenização, pelos

danos materiais causados,
aos bens segurados

decorrentes diretamente
por vendaval,

furacão ou
ciclone.

VENDAVAL:

Cada problema, grande ou
pequeno, tem uma solução. Com a

Sancor Seguros você tem, entre
 outras, as seguintes assistências:
chaveiro, encanador, eletricista,

desentupimento, segurança e vigilância,
 cobertura provisória de telhados,

vidraceiro, serviço de limpeza,
 babá/berçário, locação de 

eletrodomésticos e serviço
de  faxineira.

ASSISTÊNCIAS
*DISPONÍVEIS :

QUEBRA
DE VIDROS.

SUBSTITUIÇÃO
DE ESPELHOS,

MÁRMORES, GRA-
NITOS, AZULEJOS

E LADRILHOS.

Danos causados 
diretamente por
variações anormais
de tensão.

Inclui os danos causados
por queda de raio fora do
terreno ocupado pela
residência segurada.

DANOS
ELÉTRICOS:

Incêndio, inclusive quando
decorrente de tumultos.

Explosão de qualquer natureza.

Queda de raio dentro do terreno segurado.

BÁSICA:

RESPONSA-
BILIDADE CIVIL

FAMILIAR:

Reembolso em casos em
 que o segurado venha a ser 

responsabilizado civilmente
por eventuais prejuízos

causados (de forma aci-
dental e involuntária)

a terceiros.

Revisão na instalação elétrica.
Revisão hidráulica.

Substituição de telhas.
Limpeza de caixa d’água.

Limpeza de calhas.
Lubri�cação de dobradiças e fechaduras.

Locação de caçamba.

*CHECK-UP RESIDENCIAL :

*Consultar Condições Gerais para con�rmar
disponibilidade, limites e número de intervenções
permitidas por ano/vigência de apólice.




