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RESIDENCIAL

ACIDENTES
PESSOAIS (AP)
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ASSISTÊNCIA
FUNERAL
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$



ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL

 O Serviço de Assistência Residencial tem como objetivo, a realização serviços 

na residência habitual do Segurado, em caso de evento previsto ou problema 

emergencial, Roubo ou Furto Qualificado, Incêndio, Raio ou Explosão, 

Dano Elétrico, Desmoronamento, Vendaval, Granizo ou Fumaça, 

Alagamento, Impacto de Veículos, Queda de Aeronaves. 

 Problema Emergencial evento súbito, inesperado, ocasionado pela 

danificação ou desgaste de materiais no imóvel, que exige um atendimento danificação ou desgaste de materiais no imóvel, que exige um atendimento 

imediato para evitar a seriedade dos danos ou diminuir suas consequências, 

em caráter exclusivamente reparatório. 

SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DANOS EM FECHADURAS OU CHAVES.



ACIDENTES PESSOAIS (AP - 5 mil)

 O seguro AP é um produto com a garantia de proteger o cliente, 

trazendo conforto e tranquilidade através de exclusiva cobertura em 

caso de acidente que garante ao segurado ou aos seus beneficiários o 

pagamento da importância segurada contratada, em caso de ocorrência 

de evento coberto.

 Considera-se como acidente pessoal o evento com data caracterizada, 

exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador 

de lesão física que, por si só, e independentemente de qualquer outra 

causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente 

total ou parcial do segurado, ou que torne necessárioo tratamento médico.



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SAIBA MAIS SOBRE ESTE PRODUTO

Garantia de pagamento de indeni-

zação em caso de morte por acidente 

pessoal coberto.
Morte acidental

em acidente

pessoal coberto.

Invalidez gerada

em acidente

pessoal coberto.

ÂMBITO GEOGRÁFICO

O seguro dará cobertura por todo o Globo Terrestre.

Todos os segurados do AP Premiado farão parte de títulos de 
capitalização que darão direito a concorrer 1  prêmio de 
R$20.000,00 bruto mensais, conforme regulamento disponibi-
lizado pela +Vantagens.

Garantia do pagamento de indeni-

zação relativa à perda, redução ou à im-

potência funcional definitiva, total ou 

parcial, de um membro ou órgão em 

virtude de lesão física, causada por aci-

dente pessoal coberto.

MORTE ACIDENTAL (MA)

INVALIDEZ PERMANTE POR
ACIDENTE (IPA)









ATENDIMENTO








