
TRANQUILIDADE
PARA A SUA EMPRESA E
SEUS FUNCIONÁRIOS.

VIDA CAPITAL
GLOBAL

VANTAGENS E OPÇÕES DE BENEFÍCIOS:

Produto de simples 
administração: a empresa 

contrata um valor de
capital global, 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 pessoal

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.

Processo SUSEP nº: Vida Coletivo - Global 15414.900030/2014-37. 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:



A SEGURANÇA NECESSÁRIA
PARA O CRESCIMENTO
DE SUA EMPRESA.

O Vida Capital Global oferece tranquilidade
e comodidade para sua empresa e seus
funcionários. É um produto de fácil
contratação que proporciona
aos seus colaboradores e
familiares a segurança
dos benefícios do
seguro de
vida.

PROTEÇÃO
PARA SUA EQUIPE.

MAIS
COBERTURAS.

O produto Vida
Global Sancor

Seguros disponibiliza
as seguintes coberturas:

Morte acidental.

Invalidez permanente
total ou parcial por
acidente.

Morte.

Morte do(a) �lho(a).

Doença congênita de �lhos.

Morte do cônjuge.

Assistência funeral
(individual ou familiar).

Invalidez funcional
permanente e total

por doença.

Vida Capital Global é
destinado a empresas com

necessidades de coberturas
de seguros de vida, garantindo
a segurança do colaborador.

Podem participar: sócios,
diretores, funcionários
em regime de CLT e

estagiários.

Antecipação em
caso de doença

terminal.




