
 

  MAIS PROTEÇÃO PARA SUA FAMÍLIA E MAIS

TRANQUILIDADE PRA VOCÊ.

      SEGURO 

MAIS FAMÍLIA

 

0800 031 7614 / (35) 3721-7614
 WHATSAPP (35) 9 9903-5002

@batuiracorretora



COBERTURAS DO SEGURO

Cobertura Básica (Morte) Qualquer causa.
 IEA - Indenização Especial de Morte Acidental

 100% do capital da cobertura de morte
IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente

  Até 100% do capital da cobertura de morte proporcional perda ou
redução funcional de membro ou órgão ( apenas em casos de  acidentes)
IAC - Inclusão Automática de Cônjuge

 100% do capital do segurado para cobertura de morte.
IAF - Inclusão Automática de Filhos
10% do capital do segurado para cobertura de morte limitado ao
máximo de R$10.000,00 ( válido para filhos de 14 a 21 anos)

Titular, Cônjuge e Filhos 

(Limite de cobertura até R$3.000,00)

(Inclusa após 180 dias a partir da data de adesão para agregados
com idade limite de 69 anos na data de adesão do segurado
titular.

Assistência instantânea pela seguradora ou reembolso posterior com
apresentação de notas fiscais originais.
Pai, Mãe, Sogro e Sogra 

ASSISTÊNCIA FUNERAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO TOKIO:
0800 707 5050

CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO

É necessário preencher a DPSA (Declaração Pessoal de Saúde) para
análise de aceitação do proponente.
Limite de idade para nova adesão de 65 anos.

Este seguro é estruturado no regime financeiro de repartição, portanto,
não haverá devolução ou resgate de prêmio ao segurado e aos seus
beneficiários.



Comunique seus familiares sobre
a participação no seguro e os
instrua a procurar a corretora na
ocorrência de qualquer um dos
eventos cobertos.
Após 3 meses sem desconto o
seguro é cancelado
automaticamente. Em caso de
afastamento ou aposentadoria
não esqueça de solicitar boletos
para efetuar o pagamento e não
ter seu seguro cancelado.

 

CUSTOS MENSAIS DE FAIXA ETÁRIA

SORTEIO RECOMENDAÇÕES

Cada segurado receberá um
''número da sorte''. Os títulos
concorrerão, mensalmente, com
base na extração da Loteria
Federal do último mês, no valor
de R$10.000,00 (dez mil reais),
brutos de impostos de Renda.
 Para mais informações entre em
contato no 0800 031 7614.

O capital de cobertura de cada segurado varia de acordo com a
idade conforme a escolha de uma das opções e valores a seguir:

Os certificados são emitidos 1 mês após a data de adesão. Para solicitar o seu entre
 em contato  com a corretora.



BATUIRA 
CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS

 
POÇOS DE CALDAS - MG

CAIXA POSTAL 811
CEP:37701-970


