
SANCOR SEGUROS

VIDA

QUALIDADE
PARA VIVER SEM
PREOCUPAÇÕES.

Cobertura 24 horas,
sem importar o 

momento ou o lugar
onde ocorra o

imprevisto.

Produtos
personalizados

e flexíveis.

É um excelente
apoio para o
responsável
pela renda

familiar.

Possibilidade
de contratação
individual ou

coletiva.

Designação
de beneficiário

de livre escolha e
possibilidade de

modificá-lo a qualquer
momento.

Processo SUSEP nº: Vida Individual - Reenquadramento Anual 15414.900055/2013-50. Vida Individual - Faixa Etária 15414.900053/2013-61. Vida Coletivo - Faixa Etária 
15414.900147/2013-30. Vida Coletivo - Taxa Média 15414.900052/2013-16. 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:



SEGURANÇA PARA OS IMPREVISTOS.
Sancor Seguros Vida foi criado para oferecer a proteção que
você, sua família ou seus funcionários necessitam naqueles
momentos inesperados.

MAIS COBERTURAS.
A Sancor Seguros disponibiliza
diversas opções de cobertura:

Morte: tem por 
objetivo garantir
ao(s) bene�ciário(s)
o pagamento de
uma  indenização,
até o limite do capital
segurado contratado,
em caso de morte do
segurado por causas
naturais e/ou
acidentais.

Morte acidental: garante ao(s)
bene�ciário(s) o pagamento de uma
indenização, em caso de morte
do segurado ocasionada
exclusivamente 
por acidente

pessoal.

Invalidez
funcional

permanente e total
por doença: garante

ao segurado cobertura
na hipótese da ocorrência

permanente em caso
de doença.

Doenças graves:
é uma cobertura que

compreende o pagamento
de indenização no diagnóstico

de transplantes, câncer, doenças
cardiológicas e acidente vascular
cerebral, desde que abrangidas

pelas condições desta 
cobertura.

Auxílio funeral:
garante o reembolso

(até o valor estabelecido 
pela cobertura escolhida) 

de gastos com despesas
em caso de

funeral.

Cesta básica: tem por
objetivo garantir, aos
bene�ciários do segurado,
o pagamento de uma
série de valores mensais
no caso da morte 
do segurado.

Invalidez
permanente
total ou parcial
por acidente: essa
cobertura tem por
objetivo garantir o
pagamento de uma
indenização de até 100%
do Capital Segurado con-
tratado em caso de perda,
redução ou incapacidade
funcional de�nitiva, total ou
parcial, de um membro ou
órgão, por lesão física, desde
que ocorrida exclusivamente em
consequência de acidente pessoal
do segurado, e em conformidade
com os percentuais previstos na
tabela integrante a esta cobertura.

Diárias por
internação 

hospitalar por
acidente pessoal
e doença: oferece

ao segurado um
valor de diárias �xo em

caso de afastamento por
acidente ou doença.

Conforme coberturas
e valores contratados.

Assistência funeral
(individual ou

familiar).




