SINDIFISC

SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

O SINDIFISC, em parceria com a Ecoverde Corretora de Seguros, vem oferecer mais aos seus associados, possibilitando
adquirir os produtos abaixo com descontos e atendimento especiais:
SEGURO DE AUTOMÓVEL
Nos dias de hoje, você não pode deixar de fazer o seguro de seu automóvel, os
riscos são imensos, como furto, colisão, pane e tudo que envolve nosso dia a dia.
Além do melhor atendimento, nós estamos sempre procurando o melhor preço e
cobertura para você e seu veículo. Contamos com uma equipe preparada, onde
possuem conhecimento para lhe dar a melhor orientação sobre seu seguro.

SEGURO RESIDENCIAL
Proteja sua casa e o que está dentro dela. Com o seguro de sua residência você
conta com diversas coberturas que vão desde assistência 24 horas até mão de obra
especializada. Entre em contato conosco e veja como vale a pena ter essa
tranquilidade em sua vida!

SEGURO VIAGEM
É hora de viajar! Passagem aérea na mão.
Não nos passa pela a cabeça a ideia de que algum acidente, perda de bagagem ou
alguma doença possa nos pegar desprevenidos. Imprevistos desse tipo são muito
comuns, e a cobertura de seu seguro pode ser imprescindível para “salvar” sua
viagem.
Nossos planos cobrem diversos eventos, como atendimento médico, cancelamento
de viagem, atendimento odontológico, perda de bagagem e outros.

DPEM
Seguro Obrigatório de Embarcações: este é um seguro obrigatório que cobre danos
pessoais causados por embarcações ou suas cargas às pessoas embarcadas,
inclusive proprietários, tripulantes e condutores.
Possui cobertura contra danos pessoais causados por acidentes envolvendo
embarcações de qualquer porte.

NÁUTICO
Este seguro garante a proteção de embarcações, lanchas, iates, veleiros destinados
ao lazer, cujo uso seja particular. Algumas das coberturas são: roubo ou furto da
embarcação, retirada e colocação da água, assistência e salvamento da embarcação
em situação de perigo, entre outras.

CARTA VERDE
Este é um seguro obrigatório para automóveis que irão viajar para países do
Mercosul.
A cobertura é para responsabilidade civil por danos pessoais e materiais causados a
terceiros não transportados pelo veículo segurado.

Solicite sua cotação, entre em contato conosco:
www.ecoverdeseguros.com.br
site@ecoverdeseguros.com.br
(41) 3219-5920

Rua Marechal Deodoro, 630, 23° andar. Curitiba/PR.

