
Rápida avaliação 
de danos, em caso

 de sinistros.

Facilidade para 
áreas arrendadas.

Participação 
do Programa 

de Subvenção 
Federal.

Atendimento
personalizado.

Condições 
especiais 

para grupos 
e cooperativas.

Flexibilidade na 
escolha dos níveis 

de cobertura.

VANTAGENS:

Equipe 
especializada

 em Agronegócio.

www.sancorseguros.com.br

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 

Edifício New Tower Plaza - Torre 2
Av. Duque de Caxias, 882 - Zona 1
CEP 87013-180 - Maringá - PR

UTILIZE O LEITOR 
DE QR CODE PARA 
TER ACESSO A 
NOSSO VÍDEO.

AGRONEGÓCIOS
SANCOR SEGUROS

Agilidade e
facilidade na 
contratação.

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:  Multirr isco do Agro 15414.900040/2013-91 |  Granizo Sem FESR 15414.900039/2013-67 |  Vida Do 
Produtor Rural  -  Taxa Média 15414.900056/2013-02 |  Vida Do Produtor Rural  Faixa Etária 15414.900257/2013-00 |  
Penhor Rural  15414.900667/2016-95 |  Benfeitorias e Produtos Agropecuários 15414.900241/2016-31 |  Agrícola Sem 
FESR -  15414.900040/2013-91 |  Florestas Sem FESR -  15414.900041/2013-36

PROTEGENDO O MAIOR 
NEGÓCIO DA TERRA.



Desde 1945, a Sancor Seguros, nome de tradição na América Latina, desenvolve produtos
que atendem as necessidades do produtor rural, valorizando seu trabalho.
Com seu patrimônio protegido, você pode se dedicar ao que mais interessa: produzir. 
Nossa equipe é formada por especialistas que trabalham guiados pela inovação. 
Nos momentos mais difíceis, a atenção personalizada é o diferencial da Sancor Seguros.

TRANQUILIDADE PARA VOCÊ PRODUZIR

Proteção para os principais cultivos contra intempéries
climáticas e incêndio. Desenvolvido para atender as 
necessidades do produtor rural brasileiro. 
Garantido pela tradição da marca Sancor Seguros.

COBERTURAS: 

MULTIRRISCO

Seca

Chuvas 
excessivas

Granizo

Geada

Incêndio

Tromba
d'água

Ventos 
fortes

Replantio

Ventos
frios

Inundação

Variação excessiva 
de temperatura 

Raio

GRANIZO
MAX

VIDA RURAL

Sua plantação protegida 
pela experiência de um dos

maiores grupos seguradores 
da América Latina. Este é 

um seguro flexível, que oferece 
tranquilidade por meio de 

coberturas e benefícios adicionais, 
que dão a confiança de que você

precisa para produzir. 

Para conhecer melhor a cobertura deste 
produto, procure seu corretor.

Imprevistos sempre podem acontecer. 
Vida Rural é um seguro desenvolvido 
para proteger as pessoas 
que você mais ama: sua família. 

COBERTURAS: 
Morte.
Invalidez, total ou parcial.

Inundação

MÁQUINAS 
E EQUIPA-
MENTOS 
AGRÍCOLAS 

Máquinas e implementos agrícolas 
podem ser danificados em conse-
quência de um acidente. Ou ainda 
serem roubados ou furtados. Para fazer 
frente a esses e outros imprevistos, que 
geram transtornos, a Sancor Seguros desen-
volveu uma modalidade que garante a 
proteção de seus bens. Um grande parceiro do
produtor rural. Um seguro especialmente 
pensado e elaborado para os bens e  equipamentos 
utilizados na atividade agrícola. 

FLORESTA

O investimento é alto e o retorno
é de longo prazo. Sendo assim, o seguro

florestal torna-se a melhor alternativa
 para amenizar os riscos. Para maior

tranquilidade, a contratação deve
   ser feita já no início do cultivo.

ESPÉCIES SEGURADAS:
Pinus, Eucalipto, Seringueira.

COBERTURAS: 

Chuvas 
excessivas

Seca

Geada

Incêndio

Despesa 
de remoção
de escombro

 AGRÍCOLA

Despesa 
de extinção 
de incêndio

Queda de 
aeronave

Tromba
d'água

Granizo

Para cada necessidade, uma solução:




