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SEGURO AP  CAMINHONEIRO

Seguros Corporativos e Gerenciamento de Riscos 

Seguro Acidentes Pessoais 
Caminhoneiro



SEGUROS CORPORATIVOS 

SEGURO PARA FROTISTAS 

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, Ambiental, 

Vida , Empresarial, Frota e outros. 

Além da segurança dos veículos e da 

carga, o seguro dos profissionais que 

atuam no mercado de transporte é 

um benefício previsto por lei. 

O Seguro de Vida (AP Caminhoneiro) 

oferece ao motorista (e seu ajudante, 

se contratado) tranquilidade durante 

as viagens seguradas pelas apo ́lices 

de RCTR-C, RCTA-C e Transporte 

Nacional. 



VIAJAR SEGURO 
É UM DIREITO 
DO MOTORISTA

GARANTIAS  BÁSICAS

GARANTIAS ADICIONAIS

Morte Acidental (MA); 

Invalidez Permanente Total ou Parcial por 

Acidente (IPA). 

Despesas Médicas, Hospitalares e 

Odontológicas (DMHO);  

Auxílio Alimentação por Morte Acidental (AA 

MA); 

Morte Acidental à Título de Auxílio Funeral 

(AF MA). 



PROTEÇÃO 
PREVISTA EM LEI 

LEI 12.619 

No Brasil, é previsto por lei que o 

empregador deverá oferecer o benefício de 

seguro para os profissionais motoristas. 

A cobertura  dos riscos pessoais inerentes 

às suas atividades, deverá corresponder a 

10 (dez) vezes o piso salarial de sua 

categoria ou em valor superior fixado em 

convenção ou acordo coletivo de trabalho. 



FÁCIL 
CONTRATAÇÃO 
& PRÊMIOS 
ACESSÍVEIS 
AS COMPLEXIDADES DOS SEGUROS CORPORATIVOS SÃO MELHORES 
GERENCIADAS COM A DE CAPRIO: 

I ́ndice mi ́nimo de aceitac ̧a ̃o para emissa ̃o da apo ́lice 1 (uma) vida;

Valor mi ́nimo de fatura mensal: R$ 200,00 (duzentos reais);  

Contratação pode ser feita por empresas sediadas em todo o territo ́rio 

brasileiro;

Contratac ̧a ̃o do seguro mediante a comprovac ̧a ̃o de existência de apólice 

seguro transporte; 

Garantias previstas no seguro aplicam-se para eventos cobertos ocorridos em 

qualquer parte do globo terrestre.

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, 615 

Centro - Itajaí - SC 

88302-201

TELEFONES

(47) 3349-7646  

(47) 3348-8048 

www.decaprioseguros.com.br 


