
SANCOR SEGUROS

VIDA MULHER

PROTEÇÃO QUE
TODA MULHER
MERECE.

Inovação e
qualidade.

Rapidez e 
transparência na 

liquidação de
sinistros.

Cobertura de
invalidez parcial

e total por
acidente.

Agilidade na
contratação.

Garantia especial
em caso de
diagnóstico
de câncer.

BENEFÍCIOS:

Apoio financeiro
para o tratamento

especializado.

Processo SUSEP nº: Vida Mulher 15414.900053/2013-61. 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:



TRANQUILIDADE É
SABER QUE VOCÊ
PODE CONTAR
COM ALGUÉM,
SEMPRE.

Tomar a decisão no
momento certo, com atitude
preventiva que ajuda a proteger você e
a dar segurança às pessoas que a acompanham.
Isso é tranquilidade.

Você conta com
proteção para os
diagnósticos dos
seguintes tipos
de câncer:

Câncer de
mama.

Câncer de
ovário.

Câncer de
útero.

Morte.

I nvalidez
permanente total
ou parcial por acidente.

Garantia especial Vida
Mulher - diagnóstico
de câncer. 

COBERTURAS:

OPÇÕES DE  CAPITAL:

R$ 150.000,00.

Indenização de até 50%
do capital segurado em caso
de diagnóstico de câncer.

Sem limite de idade para
a cessão da cobertura.

R$ 200.000,00.

R$ 50.000,00.

R$ 100.000,00.

BENEFÍCIOS
ADICIONAIS:

Sorteio mensal de

R$ 5.000,00.

Assistência funeral familiar.

Uma proteção a mais contra
os riscos. A indenização pode ser 

utilizada como a segurada preferir,
sem necessidade de comprovação

de despesas. Por exemplo,
pode-se utilizar esta renda
extra para custear viagens

do tratamento e
outras contas.




