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Ser inovador vai além 
de dizer que o é. 

A inovação precisa estar na 
sua essência, e é isso que 

a ESSOR tem: inovar está na 
nossa missão; visão; valores; 

enfim, no nosso DNA.

Por isso que, hoje, 
somos reconhecidos 
no mercado como uma 
Seguradora referência 
em seguros para Ônibus. 
Pensamos sempre à frente, 
buscando desenvolver cada 
vez mais o mercado brasileiro 
e, por consequência, 
fortalecer ainda mais 
a nossa economia.

Inovamos 
por você

A seguradora da inovação.
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Sempre que você encontrá-lo 
em nossas páginas, contará 
com dicas de como proteger 
o seu negócio contra os 
imprevistos do dia a dia.

Se preferir, entre em contato pelos seguintes canais:

www.essor.com.br
(21) 3626-1100
seguroempresarial@essor.com.br

Dicas do

A segurança que passageiros e colaboradores de 
empresas de ônibus tanto precisam vai além de uma 
viagem segura. Ela começa em um lugar que merece 
toda a atenção dos empresários do setor: 
dentro da própria garagem.

Cuidados como proteção a danos físicos comuns e até 
mesmo contra algum desastre de grandes proporções 
são essenciais para manter o negócio ativo, gerando 
emprego e fortalecendo a nossa economia. E é isso 
que o Seguro Garagens - Ônibus traz a você.

Proteja seu negócio 
dentro e fora de 
suas garagens
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Conheça alguns termos 
gerais deste seguro
Segurado: Pessoa física ou jurídica que contrata o seguro 
em benefício de seu empreendimento. 

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

Limite Máximo de Garantia: Representa o valor máximo 
a ser indenizado pela Seguradora em função de um ou 
mais sinistros ocorridos durante a vigência do contrato do 
Seguro Garagens - Ônibus.

Cobertura Básica: Protege contra danos decorrentes de 
incêndio, explosão, queda de raio e queda de aeronaves, 
podendo ser extensiva também aos ônibus de propriedade 
do segurado quando estacionados.
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Conheça os diferenciais 
deste produto

Um seguro de propriedade, pensado e direcionado aos empresários 
de ônibus para proteger, exclusivamente, o seu patrimônio.

O Seguro Garagens - Ônibus foi desenvolvido para proteger 
especifi camente as garagens do empresário de ônibus, conferindo 
segurança às suas instalações e ônibus de sua propriedade 
estacionados no espaço Segurado.

A cobertura básica protege a propriedade contra os riscos de 
incêndio, queda de raio, explosão de aeronaves e pode ser extensiva 
aos ônibus de propriedade do segurado. 

Conta ainda com coberturas acessórias como vendaval (extensiva 
também aos ônibus), danos elétricos, equipamentos eletrônicos com 
roubo, pagamento de aluguel, entre outras.

O Seguro Garagens - Ônibus foi pensado por quem tem expertise e 
liderança no mercado de seguros para ônibus: a ESSOR Seguros.

Dicas importantes

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 da cobertura do Seguro, pagando em dia e 
observando as responsabilidades do Segurado.

Faça manutenção preventiva de sua garagem, a fi m de evitar 
riscos desnecessários.



Quem conta com o Seguro Garagens - Ônibus 
sempre tem mais benefícios. Conheça alguns deles:

A Cobertura Básica protege, também, os ônibus do Segurado 
que estão estacionados em sua garagem, protegendo o seu 
empreendimento como um todo. 

O Seguro Garagens - Ônibus conta com um canal exclusivo e 
direto com a Seguradora, facilitando os avisos de sinistros e outras 
informações sobre o produto.

Destinado a empresas de ônibus de qualquer porte, pois sabemos 
da importância do segmento para a economia do Brasil.

Sempre 
um benefício 
a mais 
para você

Entre em contato conosco para conhecer 
mais vantagens deste Seguro.
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Conserve a sua garagem em bom estado, sempre priorizando para 
a segurança de seus colaboradores.

Comunique à Seguradora a venda e/ou transferência do negócio 
Segurado para outra pessoa física ou jurídica. 

Em caso de sinistro, tome todas as providências ao seu alcance para 
proteger seu empreendimento, evitando maiores danos e prejuízos.

Aguarde autorização formal da Seguradora para início dos reparos.

Ao realizar o conserto de sua garagem por algum prestador de 
serviço não credenciado pela ESSOR Seguros, o prestador deve emitir 
Notas Fiscais e ajustar o orçamento previamente com a Seguradora.

Comunique a ocorrência imediatamente ao seu Corretor de Seguros. 
Assim você não compromete as coberturas do Seguro.

Preencha corretamente o Aviso de Sinistros, observando todas as 
documentações necessárias para a validade do mesmo.

Peça para seu Corretor de Seguros entrar em contato conosco pelo site 
www.essor.com.br ou pelo e-mail seguroempresarial@essor.com.br.

Fique ligado

Ocorreu algum sinistro 
em sua garagem ou com 
os ônibus estacionados?
Siga o nosso passo a passo e evite mais transtornos.



Saiba mais:
(21) 3626.1100

www.essor.com.br

• QUALIDADE ESTRUTURAL
Único que protege empreendimentos por
5 ou 10 anos após a conclusão da obra.

• DFI – COMPREENSIVO
Garante indenização por Danos Físicos ao 
Imóvel até o Limite Máximo de Garantia.

• HABITACIONAL
  Garante a indenização por prejuízos

em consequência de morte e/ou
invalidez do devedor imobiliário de MIP,
e incêndio, alagamentos, destelhamento

e desmoronamento total e parcial
na cobertura do DFI.

• CASCO ÔNIBUS
   Protege a frota de ônibus contra

os perigos das estradas.

• RC ÔNIBUS/APP
   Várias coberturas, aceitação simplifi cada

   para o empresário do setor.

• GARAGENS - ÔNIBUS
   Protege a garagem do Segurado contra 

os imprevistos do dia a dia.

• AGRÍCOLA
   Safra protegida contra perdas causadas

pela natureza.

NOSSOS SEGUROS:

Especialista 
em Seguros 
Inovadores

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. Processos SUSEP: Seguro Decenal nº 15414.003195/2012-05; Seguro Habitacional nº 15414.004576/2012-01; Seguro 
DFI Compreensivo Empresarial: 15414.900445/2014-19; Seguro DFI Compreensivo Residencial: 15414.900102/2015-27; Seguro Agrícola Grãos 
nº 15414.004511/2012-58; Seguro Agrícola Frutas e Hortaliças nº 15414.004513/2012-47; Seguro Casco Ônibus nº 15414.900673/2013-08;  
Seguro RCO/APP nºs 15414.901412/2013-05 e 15414.901413/2013-41; e Seguro Empresarial – Garagens nº 15414.901193/2016-07
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