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SEGURO
CASCO ÔNIBUS



Soluções inovadoras 
para tranquilizar quem
tem a responsabilidade
de transportar pessoas.
 
Essa é a
ESSOR Seguros.

A parceria entre ESSOR e 
LIVONIUS foi criada para

inovar ainda mais o mercado de 
seguros, unindo competência 

técnica e experiência em 
modernização. Assim, o mercado 

recebe produtos altamente 
competitivos, exclusivos e de 

excelente custo-benefício
para o empresário do ramo

de transporte de
passageiros. 

Uma parceria
de sucesso
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Sempre que você encontrá-lo 
em nossas páginas, contará com 
dicas de como proporcionar uma 
viagem com menos riscos a seus 
passageiros e colaboradores.

Se preferir, entre em contato pelos seguintes canais:

www.essor.com.br
(51) 3224.8555
0800.713.1000 (Assistência 24 horas)

Dicas do

Levar passageiros em segurança aos destinos 
desejados é uma preocupação constante para 
o empresário de ônibus. Veículos deste porte 
necessitam de atenção especial, a fim de diminuir 
os transtornos causados por problemas mecânicos 
ou até imprevistos, como acidentes e roubos.

Conheça, a seguir, as principais vantagens de 
contar com o Seguro Casco Ônibus, desenvolvido 
especialmente para você, que deseja proteger o seu 
patrimônio contra os imprevistos de nossas estradas.

A proteção que 
o seu patrimônio 
precisa
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Conheça alguns termos 
gerais deste seguro
Segurado: Pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata 
um seguro em seu benefício ou de terceiro.

Sinistro: Ocorrência de acontecimento involuntário e casual previsto no 
contrato de seguro, para o qual foi contratada a cobertura.

Perda parcial: Caracteriza-se a perda parcial quando o custo da reparação 
do bem segurado não atingir 75% do valor contratado para o veículo.

Indenização integral: Será caracterizada a indenização integral quando 
os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro atingirem ou ultrapassarem 
75% do valor contratado para cobrir o veículo segurado.

Valor de mercado referenciado: Quantia variável garantida ao Segurado, 
no caso de indenização integral do veículo, expressa em moeda corrente 
nacional, fixada de acordo com a tabela de referência de cotação para 
veículo, previamente estipulada na proposta do seguro, conjugada com 
fator de ajuste, em percentual a ser aplicado sobre a tabela estabelecida 
para o cálculo do valor da indenização, na data da liquidação do sinistro.

Valor determinado: Quantia fixa garantida ao Segurado, no caso de 
indenização integral do veículo, fixada em moeda nacional e estipulada 
pelas partes no ato da contratação do seguro.

Franquia: É a participação obrigatória do Segurado, dedutível em cada 
sinistro coberto pelo seguro, exceto nos casos de sinistros procedentes 
de raio e suas consequências, explosão acidental, incêndio e indenização 
integral do veículo.
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Conheça os diferenciais 
deste produto

Dicas importantes

O uso de cinto de segurança salva vidas.

Leia atentamente as Condições Gerais do seu seguro, disponíveis 
no site www.essor.com.br.
Confi ra todos os dados constantes da apólice e, em caso de 
divergências, procure imediatamente seu Corretor de Seguros.
Evite a perda de cobertura do seguro, pagando em dia e 
observando as responsabilidades do Segurado.
Faça a revisão periódica de seus veículos, use sempre o cinto de 
segurança e informe seus passageiros sobre a importância do seu uso.

O Seguro Casco Ônibus foi desenvolvido especifi camente para ônibus 
e assemelhados. Por isso, as informações necessárias para cotação são 
poucas e simples e a aceitação é rápida e descomplicada. Um seguro 
pensado e criado para os empresários de transporte de passageiros.

No pagamento do prêmio à vista, o Segurado tem um desconto especial. 
Se preferir, seu Seguro Casco Ônibus poderá ser pago em até 4 vezes sem 
juros. Informe-se com seu corretor.

O Seguro Casco Ônibus possui 5 opções de franquia a contratar. Converse 
com seu corretor e escolha a melhor solução para sua frota e seu bolso.

Em caso de sinistro coberto, o veículo poderá ser reparado em ofi cina 
própria do Segurado, conforme valores regulados pela Seguradora e desde 
que a mesma emita Notas Fiscais. Isto pode propiciar ao empresário uma 
redução de custos, mantendo uma estrutura menor.

A contratação do serviço de Assistência Plano II permite ao empresário 
não precisar ter guinchos próprios, utilizando os serviços da Essor em caso 
de necessidade e reduzindo seus custos de operação.
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Agilidade 
online
A ESSOR Seguros sabe que a agilidade é primordial para os empresários de 
Ônibus.

Para facilitar ainda mais o dia a dia de nossos Segurados, desenvolvemos 
ferramentas totalmente online. São elas:

   Aviso de Sinistros: disponível para o Corretor.

   Portal de Documentos: disponível para Corretores, Segurados, Terceiros e 
Prestadores de Serviços.

Acesse www.essor.com.br e confira.

Entre em contato conosco para conhecer 
mais vantagens deste seguro.
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Mantenha o veículo segurado em bom estado de conservação e 
segurança.
Comunique à Seguradora a venda e/ou transferência do veículo 
segurado, bem como qualquer alteração nas características ou uso 
do mesmo.
Em caso de sinistro, tome todas as providências ao seu alcance 
para proteger o veículo segurado, evitando maiores danos ou o 
desaparecimento do bem ou parte dele.
Aguarde autorização formal da Seguradora para início dos reparos.
Ao realizar o conserto de seu veículo em alguma oficina não 
credenciada pela ESSOR Seguros, o proprietário do estabelecimento 
precisará emitir Notas Fiscais e ajustar o orçamento previamente 
com a Seguradora.

Houve algum imprevisto 
em sua viagem?

Fique ligado

Siga o passo a passo e evite mais transtornos!

Comunique o acidente IMEDIATAMENTE. Assim, você não 
compromete as coberturas do seguro.

Houve roubo? Faça o Boletim de Ocorrência o quanto antes e 
mantenha seu Corretor de Seguros informado.

Solicite ao seu Corretor para acessar o Aviso de Sinistros WEB 
em www.essor.com.br e detalhar a sua ocorrência.

Se preferir, ligue para 0800.713.1000.



A CHAVE PARA UMA VIAGEM 
TRANQUILA ESTÁ EM SUAS MÃOS

SEGURO RC ÔNIBUS/APP SEGURO CASCO ÔNIBUS

Antes de dar a partida, pense na segurança de seus passageiros.
Conte com os Seguros da Essor Seguros. Eles são a solução para ônibus e micro-ônibus.

Maior agilidade na emissão de apólices,
aceitação descomplicada e diversas opções

de franquias para você contratar.

Atendimento humanizado às vítimas
em caso de sinistro, várias coberturas

e o mais procurado do mercado.

Os registros destes produtos na SUSEP não implicam, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O 
segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro 

na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Processo SUSEP: Seguro RCO/APP nºs 15414.901412/2013-05 e 15414.901413/2013-41;
Seguro Casco Ônibus nº 15414.900673/2013-08.

Venha para a ESSOR Seguros.

essor.com.br

RC ÔNIBUS/APP
Seguro CASCO ÔNIBUS

Seguro

LIVONIUS e ESSOR
Parceria

Ve
rs

ão
 ju

lh
o/

20
17


