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SAC

AUTO SEGURO EXCLUSIVO
Opção de proteção mais completa e exclusiva. Além das coberturas 
para seu veículo, este produto oferece assistência 24h e opção de 
carro reserva 1.4/1.6 por 30 dias, carro reserva por pane, opções para 
reboque com quilometragem ilimitada e você ainda conta com 
assistência 24h para sua residência.

AUTO SEGURO COMPLETO
O carro é um dos bens mais expostos a diferentes riscos. O Auto 
Seguro Completo, combina coberturas de proteção integral ao seu 
veículo com uma gama de serviços de assistência superiores ao Auto 
Seguro Compacto, disponíveis por 24h, garantindo a sua 
tranquilidade e conforto.

AUTO SEGURO COMPACTO
O Auto Seguro Compacto foi feito para você que busca uma 
cobertura completa e serviços na medida certa para seu veículo por 
um preço que cabe no seu bolso.

AUTO SEGURO MODELO
O seu automóvel é uma conquista muito importante e nós sabemos 
o que isso significa. O Auto Seguro Modelo, foi desenvolvido para ser 
uma alternativa que garante a sua tranquilidade em caso de roubo 
ou furto, com assistência 24h inclusa. E mais! Em caso de roubo ou 
furto do veículo não há cobrança de franquia!

AUTO SEGURO ESPECIAL
Diferentemente dos seguros tradicionais, o Auto Seguro Especial, 
protege seu veículo em caso de colisão total e parcial, uma opção 
mais econômica que cabe no seu bolso, além de contar com serviços 
de assistência 24h, com opções de contratação de carro reserva.

AUTO SEGURO ESSENCIAL
A responsabilidade é um dos fatores mais importantes na hora de 
dirigir e imprevistos acontecem, podendo causar danos a terceiros. 
Agora, você pode ter a tranquilidade de contar com uma proteção 
para danos materiais e corporais, causados à terceiros e ainda contar 
com assistência 24h para seu veículo.

AUTOMÓVEIS

No trânsito, imprevistos acontecem. Por isso, nosso 
compromisso é oferecer mais do que o esperado, 
sempre com atenção personalizada. 

www.sancorseguros.com.br


