COMO PROTEGER SUAS CONQUISTAS

Imprevistos acontecem e podem afetar o patrimônio que você construiu com tanto esforço.
Veja o que fazer para evitar que isso aconteça.

Veja alguns exemplos e o que fazer:
Perder um celular é ruim, atrapalha a nossa vida, mas é um
prejuízo fácil de recuperar. Ver um vendaval levar o telhado da
nossa casa ou sofrermos um acidente, porém, seria um prejuízo
enorme. Mesmo que isso nunca aconteça, estamos o tempo
todo expostos a riscos.
Há boas maneiras de se proteger em situações como essas.
Elas não evitam a dor de cabeça nem a tristeza que algumas
perdas podem causar, mas minimizam bem as consequências
para o seu bolso.

Você sabe o que é o seguro?
Seguro é uma garantia de proteção financeira no caso de
um imprevisto, que pode gerar uma indenização tanto para
o segurado quanto para sua família. Há diversas opções
disponíveis, com coberturas e assistências diferenciadas.

Como o custo do seguro é calculado?
O custo de todo seguro se baseia na probabilidade de o risco
coberto ocorrer no período de vigência, somado ao valor de
indenização contratado (capital segurado).

Exemplo

O que fazer

Acidente ou roubo de veículos

Mantenha seu bem
protegido com um seguro de
automóvel.

Danos causados por desastres
naturais ou roubo de imóveis

Contrate um seguro
residencial. Há opções para
todas as necessidades.

Risco de morte ou
acidentes que prejudiquem
ou inviabilizem o retorno
ao trabalho

Prejuízos causados por saques
ou compras realizadas no
seu cartão em situações de
assalto, perda, furto ou coação

Dê mais tranquilidade a você
e sua família contratando um
seguro de vida ou acidentes
pessoais. Em caso de sinistro,
a liberação do valor não
depende de inventário e não
há dedução fiscal.

Proteja o seu cartão com
seguros que garantam a
devolução do valor.
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