Apresentamos
nossos principais
produtos
Nosso principal objetivo
é você, com excelência e
profissionalismo no
atendimento, desde a
contratação de um
seguro, até o eventual
sinistro e sua liquidação.

Conheça mais sobre a
Sempre Seguro
A Sempre Seguro Corretora de Seguros é uma
empresa operando com todos os ramos de seguros
através das principais seguradoras do país há mais
de vinte e cinco anos.
Nosso principal objetivo é você, com excelência e
profissionalismo no atendimento, desde a
contratação de um seguro atendendo suas
necessidades até o eventual sinistro e sua
liquidação.
Desenvolvemos nossos serviços como agentes do
bem estar e estamos focados em levar proteção
pessoal, financeira e material mas principalmente
proporcionando
tranquilidade
aos
nossos
segurados.
Cordialmente,
Paulo Ricardo Carvalho Ibañes
Sempre Seguro Adm Corretora de Seguros Ltda
Registro Susep nº 202014421

Seguro de
Vida em Grupo
Funcionários

O que é?
O seguro empresarial Vida em Grupo
proporciona proteção e segurança para
funcionários, empresários e seus familiares.
São atendidas as necessidades de empresas de
diversos tamanhos e setores, por meio de
coberturas amplas e flexíveis, com um valor
acessível.

Principais Coberturas

Morte; Antecipação Especial por Doença;
Despesas Médico-Hospitalares e
Odontológicas; Inclusão de Cônjuge e Filhos;
Assistência Funeral Individual ou Familiar;
Invalidez Funcional Permanente e Total por
Doença; Invalidez Permanente Total ou Parcial
por Acidente; Entre outras.
Solicite agora
uma Proposta

Seguro
Patrimonial

O que é?
O seguro empresarial garante a proteção na
medida certa para pequenas, médias e grandes
empresas que atuam no comércio, indústria ou
serviço.
São várias opções de cobertura que podem ser
contratadas de acordo com a necessidade do
seu negócio.

Principais Coberturas

Incêndio, Explosão, Implosão, Fumaça e
Queda de Aeronave; Danos Elétricos;
Subtração
de
Bens
e
Mercadorias;
Responsabilidade Civil do Empregador; Danos
Morais; Lucros Cessantes; Responsabilidade
Civil Geral; Tumultos; Quebra de Vidros;
Entre outras.
Solicite agora
uma Proposta

Planos de Saúde e
Odontológico
Empresarial

O que é?
Garante o bem-estar dos seus funcionários e conta
com gestão de consultas, exames, hospitais e
outros serviços.
Os planos são personalizados de acordo com o
número de funcionários da empresa.
A partir de 02 pessoas.

Principais Características

A empresa pode optar por oferecer a seus
funcionários planos com coparticipação; Pode
também criar apólices por categoria de
funcionários; Possui ampla rede de hospitais,
clínicas, laboratórios e médicos credenciados;
E muito mais.

Solicite agora
uma Proposta

Seguro para
os veículos.
Empresa e/ou Sócios

O que é?
Trata-se do seguro de frota para veículos quando
contratado em uma única apólice cobrindo
diversos veículos ao mesmo tempo. É possível ter
coberturas e serviços diferentes porém com um
valor final diferenciado em relação a uma apólice
individual.
Os veículos deverão estar em nome da empresa e
/ou dos sócios para a contratação e a partir de 02
veículos já é possível abrir uma apólice coletiva.

Principais Coberturas

Colisão, incêndio, roubo e furto; Danos a
Terceiros; Acidentes Pessoais de Passageiros; E
ainda pode ser contratado coberturas adicionais
tais como: Lucros Cessantes por Paralisação do
Veículo; Acidentes Pessoais de Passageiros;
Reembolso
de
Despesas
Extraordinárias;
Higienização em Caso de Alagamento; Entre
outras.

Solicite agora
uma Proposta

Seguro para
danos causados
involuntariamente
a terceiros

O que é?
O seguro prevê o reembolso referente a
indenizações por danos corporais ou materiais,
causados de maneira não intencional a terceiros,
nas dependências da empresa ou no local de
prestação de serviço.
São oferecidos seguros específicos para prestadores
de serviço, empresas de vigilância, profissionais
liberais e empresas nas áreas de engenharia,
construção, reforma e serviços de montagem.

Principais Coberturas

Ampara danos materiais e corporais causados a
terceiros durante a prestação do serviço.
Existem outros tipos de coberturas de acordo com
o seu ramo de atividade, como por exemplo a
cobertura do Empregador que ampara danos
corporais que causem a morte ou invalidez
permanente do empregado, quando estiver a
serviço do segurado. Entre outras.

Solicite agora
uma Proposta

Planos de
Previdência Privada
para os Sócios

O que é?
De forma bem resumida, a Previdência Privada
(ou Previdência Complementar) serve como uma
aposentadoria em que você deposita mensalmente
determinado valor para, quando se aposentar,
contar com uma renda mensal proporcional aos
anos e valor de investimento.
É possível definir qual será o valor da sua
contribuição e em qual frequência ela será feita.

Principais Coberturas

Existem dois planos de Previdência Privada
disponíveis no Brasil:
PGBL
Ideal para quem faz a declaração completa do
imposto de renda, pois é dedutível em até 12% da
base tributável.
VGBL
Ideal quem faz a declaração simplificada do
imposto de renda.

Solicite agora
uma Proposta

NOSSOS CONTATOS

Contato
51 99982-9262

Clique para
Chamar no whatsapp

Clique para
Enviar e-mail

Clique para
Acessar nosso Site

Site e E-mail

www.sempresegurocorretora.com.br
atendimento@sempresegurocorretora.com.br

Redes Sociais

Clique para acessar

Escritório
Rua Giorgio Negroni, 801 - 107
Espírito Santo - Porto Alegre-RS
CEP: 91.770-350

Desenvolvemos
nossos serviços
como agentes do
bem estar.
Estamos focados em levar
proteção pessoal,
financeira e material
proporcionando
tranquilidade
aos nossos segurados.

