MAPFRE

Diante do aumento das ocorrências de furtos à templos religiosos/igrejas e da constatação de
falta de proteção para diversas outras situações à que as instituições estão expostas, nós da
A&C Ribeirão Corretora de Seguros em parceria com a Mapfre Seguros, desenvolvemos um
produto que pode oferecer as garantias mais adequadas a um custo acessível.
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*Todos os valores podem ser divididos em até 10x sem juros. Consulte condições.

Assistências
O seguro MAPFRE Proteção Igrejas oferece todas as coberturas que sua igreja precisa para proteger o
patrimônio e garantir a tranquilidade. Trata-se de um seguro completo e na medida certa! Além das
coberturas de risco descritas acima, o seguro MAPFRE Proteção Igrejas conta com diversos serviços
de assistência 24 horas, como: Chaveiro, Eletricista, Vidraceiro, Encanador, entre outras diversas
comodidades. Consulte todos os benefícios no link da página.

Dúvidas? Entre em contato
� (16) 3610-5520

(9 (16) 98138-0919

Ili corretora@aecseguros.com.br
(@ aecseguros.com.br
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Descrição de Coberturas
A Seguradora indenizará, até o limite máximo de indenização contratado para as coberturas:

Básica: os danos materiais causados
aos bens segurados em consequência
de Incêndio, Queda de Raio, Explosão e
Implosão.

Roubo de Bens: os prejuízos causados
por Roubo ou Furto mediante arromba
mento dos bens, bem como os

danos causados ao imóvel decorrentes
das ações praticadas no roubo ou furto.

Tumultos: os danos materiais causados ao

Danos Elétricos: os danos materiais
causados a equipamentos e instalações
eletroeletrônicas por variação anormal
de tensão ou curto circuito em variação
anormal de tensão ou corrente elétrica.

Danos Morais: o reembolso das indeniza
ções que o segurado vier a ser responsabili
zado civilmente a pagar, por sentença judicial
transitada em julgado, por danos morais de
correntes de danos corporais e/ou materiais
amparados pelas coberturas contratadas.

Vendaval: os danos materiais causados

estabelecimento segurado e/ou a seu conte
údo em consequência de tumultos, greve e
lock-out.

aos bens segurados em consequência de
Vendaval, Fumaça, Granizo, Ciclone, Fura
cão, Tornado e demais eventos climáticos
derivados de ventos fortes.

Responsabilidade Civil: o reembolso das
indenizações pelas qual a instituição segura
da venha a ser responsável civilmente, de
correntes de danos materiais e/ou corporais
causados involuntariamente à terceiros.

Roubo de Valores: os prejuízos causados
aos valores que se encontrarem no interior
da instituição segurada, dentro de cofre forte
de segurança, bem como em trânsito nas
mãos de portadores.
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