PARA FILIADOS DA CAPITAL E INTERIOR: O SITRAEMG, a Previsão Corretora e a Zurich-Minas Brasil Seguros
assinaram convênio que garante aos titulares, seus pais, cônjuge e filhos, condições especiais para seguros em geral,
como:
SEGURO DE VEICULOS
Formatamos a apólice do seguro para seu veículo de acordo com
suas opções.

- Chaveiro
- Quebra de vidro dianteiro, traseiro e laterais.
- Pane elétrica.
- Troca de pneus.
- Assistência ao veiculo e passageiros.
- Hospedagem do condutor e ocupantes.

- Colisão
- incêndio
- Roubo
- Furto
- Danos Materiais causados a terceiros.
- Danos Corporais causados a terceiros.
- Carro reserva.
- Quebra de faróis, lanternas, retrovisores.
- Pane seca.
- Reboque com quilometragem programada.
- Continuidade de viagem ou retorno.
- Motorista profissional.

SEGURO RESIDENCIAL
Com as garantias de incêndio, explosão, vidros, queda de raios, danos elétricos, roubo ou furto, pagamento de
aluguel, responsabilidade civil familiar.
ASSISTENCIA 24:00 horas : Mão de obra gratuita com indicação de profissionais capacitados
no caso de emergência hidráulica, elétrica, chaveiro, vidraceiro, marceneiro, higienização de
caixa d’água, remoção e descarte sustentável de entulhos de pequenas reformas, de eletro/
eletrônico e móveis, vigilância, limpeza de calhas.

SEGURO DE CONDOMINIO
Este seguro é obrigatório para todos os condomínios: Residencial, comercial ou misto. O seguro da
edificação é obrigatório e se constitui numa despesa ordinária (arts.l.346 e l.348,IX, do Código Civil e
art.13, parágrafo único da lei 4591/64). Deve abranger toda a edificação tanto, as áreas comuns
como as partes autônomas, e visa garantir eventual sinistro que causa incêndio ou destruição do
todo ou parte da edificação.
Suas garantias são: Incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, vidros, queda de aeronaves/peças, danos elétricos,
responsabilidade civil do condomínio e do síndico, desmoronamento, despesas fixas, vida e acidentes pessoais de
funcionários, decesso.

FAÇA SUA COTAÇÃO PELO SITE www.previsaocorretora.com.br ou pelo tel.: (31) 3506 9550

