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SEGURO EMPRESARIAL

Seguros Corporativos e Gerenciamento de Riscos

Proteção para o seu patrimônio e 
continuidade para os seus negócios



SEGUROS CORPORATIVOS 
SEGURO EMPRESARIAL

SEGUROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS 
PARA NEGÓCIOS E OPERAÇÕES COMPLEXAS 

Os seguros corporativos oferecem 

coberturas para seus funcionários, 

suas propriedades, riscos 

operacionais, acidentes, perdas 

financeiras, ou qualquer outro risco 

comercial que possa impactar o 

funcionamento do negócio e atingir 

indivíduos diretamente ou 

indiretamente envolvidos com a 

corporação. 

 

Nosso portfólio conta com as 

melhores soluções em 

Gerenciamento de Riscos e Seguros 

de Transporte, Vida, Ambiental, 

Empresarial, Frota e outros. 

 

Independente do tipo de serviço que 

sua empresa oferece ou o produto 

que comercializa, o Seguro 

Empresarial é muito mais que uma 

tranquilidade, é uma necessidade. 

 

O Seguro Empresarial apresenta 

mais de 45 coberturas e garantias 

que poderão ser selecionadas de 

acordo com a necessidade do cliente; 

além da possibilidade de descontos 

progressivos de acordo com o 

volume de coberturas contratadas. 



AMPLAS 
COBERTURAS E 
FACILIDADE NO 
PAGAMENTO

COBERTURAS BÁSICAS

COBERTURAS ADICIONAIS

Danos elétricos, eletrônicos e curto-circuito; 

Vendaval, granizo, furacão, ciclone, tornado e fumaça; 

Impacto de veículos; 

Quebra de vidros, painéis, anúncios luminosos e 

letreiros; 

Desmoronamento total ou parcial; 

Tumultos, greves, lock-out (inclusive incêndio); 

Roubo, furto qualificado; 

Equipamentos eletrônicos; 

Equipamentos móveis; 

Equipamentos estacionários; 

Responsabilidade Civil – Operações; 

Responsabilidade Civil – Empregador; 

Responsabilidade Civil – Danos Morais; 

Perda/pagamento de aluguel; 

Despesas fixas; 

Vazamento de chuveiros automáticos (sprinklers); 

Recomposição de registros e documentos; 

Lucros Cessantes. 

Incêndio de qualquer causa, exceto dolo; 

Queda de raio; 

Explosão de qualquer natureza e origem; 



TRANQUILIDADE 24H 
ASSISTÊNCIAS - SEGURO EMPRESARIAL

Chaveiro 

Cobertura Provisória de Telhados 

Limpeza 

Serviços de Informações 

Reparos Hidráulicos 

Reparos Elétricos 

Substituição de Telhas 

Regresso Antecipado 

Segurança e Vigilância 

Locação de Computadores 

Limpeza de computadores

Além dos serviços do plano Essencial: 

Instalação de Fechadura de Chave Tetra e 

Troca de Segredo das Fechaduras 

Reparo de Linha Branca (Geladeira, Fogões a 

Gás e Forno de Microondas ) – Não 

Industrial 

Reparos em Condicionador de Ar 

Reparos em Porta de Aço Ondulada 

Desentupimento 

Check-Up Informática

Além dos serviços do plano Essencial e do Intermediário: 

Reparos em Central Telefônica, Interfone e Porteiro Eletrônico (sem imagem de vídeo) 

PLANO ESSENCIAL PLANO INTERMEDIÁRIO

PLANO SUPERIOR



AMPLO, 
SOB MEDIDA, 
APOIO 24H
AS COMPLEXIDADES DOS SEGUROS CORPORATIVOS SÃO MELHORES 
GERENCIADAS COM A DE CAPRIO: 

Mais de 45 coberturas e garantias que poderão ser selecionadas de acordo com 

a necessidade do cliente;

Possibilidade de parcelamento garante mais facilidade no pagamento;

Ampla assistência 24 horas com 736 opções de serviços;

Incêndio decorrente por atos de vandalismo são cobertos pelo Plano Básico;

Patrimônio de até R$ 3.000.000,00, com automaticidade de contratação; 

Para patrimônios com valor superior a R$ 3 milhões, a análise será feita de 

forma diferenciada junto às seguradoras.

DIFERENCIAIS



HÁ MAIS DE 30 ANOS, PROTEGENDO 
O PATRIMÔNIO DE EMPRESAS E 
GARANTINDO SUAS OPERAÇÕES

DE CAPRIO SEGUROS

Desde 1985, o Grupo De Caprio oferece 

consultoria e serviços de corretagem e 

gerenciamento de riscos para que as 

empresas de diversos segmentos 

possam ter tranquilidade em suas 

operações. 

 

Nossos consultores são profissionais 

licenciados, qualificados em suas áreas 

de atuação, e tem autonomia para fazer 

recomendações e servir os interesses de 

nossos clientes. 

Somos parceiros das melhores 

seguradoras e contamos com sistemas 

exclusivos para automatização e gestão 

de apólices. Nos adaptamos 

rapidamente às mudanças de condições, 

garantindo que nossos clientes recebam 

uma resposta rápida e eficiente para 

as suas necessidades. 

 

Confie nos nossos anos de experiência e 

na nossa abordagem integrada para 

encontrar melhores soluções de seguros 

e gerenciamento de riscos para o seu 

negócio. 



SANTOS  (SEDE PRÓPRIA)

Av. Dona Ana Costa, 146 CJ 803 

Vila Matias - Santos - SP 

11060-000

TELEFONES

(13) 3229-1700 

ITAJAÍ  (FILIAL)

Rua Uruguai, 223 - Sala 714 

Centro - Itajaí - SC 

88302-201

TELEFONES

(47) 2125-2663 

www.decaprioseguros.com.br 


