S E G U R O

RESIDENCIAL
cartilha resumida

Garantia
de proteção
para o seu lar

O avanço do mercado de seguros
para residências acompanha a
crescente percepção dos brasileiros
de que segurança para o lar não
representa custo e, sim, um
investimento.
Reunindo expertise global ao
conhecimento das necessidades
do mercado brasileiro,
a ESSOR disponibiliza um seguro
completo, indicado para quem
busca tranquilidade e assistência
especializada.
Essa é a ESSOR Seguros.

Um seguro completo
e acessível para
sua residência
A disseminação da cultura do seguro segue em plena expansão
no Brasil. No segmento residencial, a procura acompanha
os riscos próprios de cada região, sendo as coberturas
de roubo e danos elétricos bastante procuradas.
Sabendo disso, a ESSOR desenvolveu o Seguro Residencial
com o objetivo de prover proteção completa ao segurado.
Com oferta da cobertura contra danos comuns e opções adicionais,
a Seguradora da Inovação dispõe de Assistência 24h facultativa.

Dicas do

Sempre que o encontrar em nossas páginas, contará com dicas de
como aproveitar o Seguro Residencial da melhor forma possível.
Se preferir, entre em contato conosco:

essor.com.br

0800 940 6166
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Sobre o
Seguro Residencial
• Destinado para segurados Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
• Disponível para imóveis de alvenaria - casa ou apartamento.
• Seguro com vigência de 12 meses.
• Pagamento em até 7 vezes, sendo até 4x sem juros.
• Cotação facilitada via web para corretores.
• Estamos aptos a aceitar limites até R$ 2.000.000,00.
• Coberturas para residências em todo o Brasil.

S E G U R O R E S I D E N C I A L

4

Conheça as coberturas
do Seguro Residencial
• COBERTURA BÁSICA
Incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza
e queda de aeronaves.
• COBERTURAS ADICIONAIS
Danos elétricos, impacto de veículos terrestres, perda
ou pagamento de aluguel, queda de vidros, espelhos
e mármores, responsabilidade civil familiar, vendaval,
furacão, ciclone, tornado, granizo, fumaça e roubo
de bens.
• ASSISTÊNCIA 24H
Manutenção geral, chaveiro, mão de obra hidráulica,
mão de obra elétrica, desentupimento de tubulação
de esgoto ou caixa de gordura e limpeza de caixa d’água.

Dicas importantes
Leia atentamente as Condições Gerais do Seguro,
disponíveis no site www.essor.com.br
Confira todos os dados
constantes da apólice e,
em caso de divergências,
procure imediatamente
seu Corretor de Seguros.

Evite perda de cobertura
do Seguro, pagando
em dia e observando
as responsabilidades
do Segurado.

Central de Assistência: 0800-2021-205

Conheça sobre os Serviços
de Assistência 24 Horas
O seguro residencial Essor disponibiliza serviços importantes para os segurados
utilizarem em casos de necessidades emergenciais. Os serviços estão disponíveis
24 horas por dia, 7 dias por semana e basta ligar para o número 0800-2021-205,
que uma equipe de profissionais especializados irá atender.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Chaveiro

Limpeza de
Caixa D’Água

Mão de Obra
Elétrica

Mão de Obra
Hidráulica

Desentupimento de
Tubulação de Esgoto e
de Caixa de Gordura

Manutenção
Geral

Acesse o link https://www.essor.com.br/downloads/
e conheça as condições gerais da assistência.
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COMO ACIONAR
O SEGURO ESSOR
RESIDENCIAL?
Para notificar um sinistro, comunique
IMEDIATAMENTE ao seu corretor.
Houve roubo? Faça um B.O. e
comunique o sinistro ao seu corretor.
Caso precise acionar um dos serviços
emergenciais Essor, através de nossa
assistência 24 horas, basta
o segurado ligar para o número
0800-2021-205 e com os dados
pessoais ou número da apólice,
será possível acionar o serviço.

O registro deste produto na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação
à sua comercialização. Processo SUSEP: Seguro Residencial - Nº 15414.900510/2018-21.
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Saiba mais:
0800 940 6166
essor.com.br

