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Proteja seu patrimônio: faça seguro
Proteger nossas famílias, casas e 

bens é uma alta prioridade para todos 
nós. Desemprego, doenças, acidentes 
e mesmo a morte são riscos com que 
todos se deparam. O seguro desem-
penha um papel vital ao permitir 
que as pessoas se protejam contra 
tais riscos ou ao propiciar via planos 
de previdência uma renda adicional 
para você e sua família na fase da 
aposentadoria. Com sorte você nunca 
precisará requisitar uma indenização, 
mas se algo der errado, o seguro pode 
lhe poupar milhares de reais. Embora 
apólices de seguro possam parecer 
complicadas, a base é simples. Você 
paga para se segurar contra algo que 
possa acontecer com você ou com seu 
patrimônio.

No caso de seguros, as seguradoras 
de vida trabalham, principalmente, 
com os chamados três riscos sociais: 
morte, invalidez e sobrevivência. 
Sobrevivência sim, no caso de apo-
sentadorias e pensões, por exemplo. 
O seguro residencial, por exemplo, 
garante segurança e tranquilidade, 
bem como oferece vantagens e um 
amplo leque de coberturas opcionais 
à sua escolha. Não deixe de consultar 
um corretor da sua confi ança na hora 
de contratar um seguro residencial, 
será ele quem poderá oferecer a me-
lhor combinação de coberturas e o 
plano mais adequado ao perfi l da sua 

DE OLHO NA SEGURANÇA
Os seguros de vida oferecem diversas vantagens até para quem não tem 
dependentes, como cônjuge, companheiro ou filhos, e são uma proteção 
patrimonial importante para quem não quer passar sufoco financeiro.
Os seguros de vida não oferecem apenas cobertura para morte acidental 
ou natural ou eventos relacionados à morte do segurado, como assistência 
funeral. Eles podem oferecer uma série de coberturas importantes que o 
próprio segurado pode usufruir em vida.
Um bom exemplo é a cobertura para invalidez temporária ou permanente, 
tanto em caso de acidentes como de doenças.
Há ainda coberturas de despesas médicas e hospitalares em certas situa-
ções, indenizações em caso de descoberta de doenças graves e antecipação 
da indenização por morte em caso de doença terminal.
Se tiver uma família que dependa de você, analise como ficará a situa-
ção deles, financeiramente, no caso de sua morte. O seguro de vida pode 
ajudar a eliminar esta preocupação. A escolha da apólice de seguro de 
vida certa para suas circunstâncias individuais é importante e deve ser feita 
com cuidado. Também é vital revisar sua cobertura regularmente. Se você 
teve filhos após contratar um seguro de vida pela primeira vez, você pode 
precisar aumentar a quantia que a apólice paga para cobrir os custos extras 
de prover o sustento deles.

família e região de residência.
VEÍCULO
Você pode morar em uma cidade 

grande e usar seu carro todos os dias, 
ou morar em uma cidade menor e 
pegar a estrada aos fi nais de semana. 
Não importa a frequência com que 
você usa o carro, é importante sempre 
estar preparado para pequenos (ou 
grandes) imprevistos envolvendo 
seu veículo.

|Preservação de seu patrimônio - 
Mesmo quando você toma todos 

os cuidados com seu carro, infeliz-
mente o risco de que ele seja furtado 
ou roubado ainda existe. Mesmo se 
não for encontrado, seu dinheiro será 
reembolsado e a seguradora cuida de 
toda a burocracia por você.

|Responsabilidade civil - Quando 
você se envolve em um acidente de 
trânsito, não é apenas seu veículo e 
a sua segurança que estão em risco, 
mas os de outras pessoas também. 
Com a cobertura adicional de Res-
ponsabilidade Civil do Seguro Auto, 
você garante que quaisquer danos 
causados a terceiros também estarão 
dentro da sua cobertura.

|Serviços - Você acaba de sair de 
uma reunião e precisa voltar rápido 
para o trabalho, mas trancou a chave 
para o lado de dentro do carro. O que 
você faz? Liga para sua seguradora, 
claro. 

Fonte: https://genialseguros.com.br/artigo/4-motivos-para-voce-fazer-um-seguro-de-vida


