CIRCULAR SINDICOMBUSTÍVEIS/DF Nº 090/2019
Brasília, 29 de agosto de 2019.
Prezado Revendedor,
É com satisfação que comunicamos mais uma parceria, agora com a Ocean
Blue – Corretora de Seguros e Plano de Saúde, Odontológico e Previdência segue
apresentação e serviços prestados com preços exclusivos para associados do
Sindicombustíveis-DF.
“Nós somos a Ocean Blue, a corretora de seguros que entende suas
necessidades e entrega soluções personalizadas para sua empresa. Que cuida do
seu patrimônio para que imprevistos sejam superados rapidamente. Trabalhamos
com eficiência e comprometimento, sempre preocupados com a excelência no
atendimento. Conte com a gente para cuidar do que é importante para você. ”
Serviços
Seguro Odontológico
Soluções em planos odontológicos para o bem-estar do colaborador da sua
empresa.
Cobertura básica: Consulta inicial/Exames, Dentística /Restauração,
Prevenção, Urgência/Emergência, Radiologia/Panorâmicas.
Cobertura adicional: Periodontia (gengiva), Endodontia (canal), Cirurgias
(oral menor), Odontopediatria, Ortodontia, Prótese, Inclusão de agregados.
Seguro Auto
A frota da sua empresa amparada em imprevistos. Suporte para roubo,
furto, incêndio, colisão e danos de terceiros.
Cobertura básica: Colisão, derrapagem e capotagem, Danos a terceiros,
Roubo e furto, Vendaval e granizo
Cobertura adicional: Carro reserva, Valor de veículo novo, Despesas
extraordinárias, Vidro (retrovisores, faróis e lanternas)
Seguro Vida
Proteja seus entes queridos mesmo quando você não estiver mais presente.
Cobertura básica: Morte natural ou acidental, Invalidez total ou parcial por
acidente e por doença, Diagnóstico de doenças graves DIT (Cobertura
Diária por Incapacidade Temporária).
Cobertura adicional: Renda Hospitalar, Assistência funeral.
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Seguro Saúde
O melhor para as necessidades dos seus colaboradores.
Coberturas: Ambulatorial: consultas médicas, urgência e emergência,
realização de exames, Hospitalar: internação, UTI, atendimento de
urgência, atendimento de emergência, Odontológico: procedimentos em
consultórios, exames clínicos, cirurgias orais menores.
Referência:
atendimento
ambulatorial,
atendimento
hospitalar,
atendimento de obstetrícia.
Seguro Previdência Privada
Para complementar os investimentos dos colaboradores de sua empresa.
Previdência Infantil: educação, vida profissional ou realização de projetos
da criança.
Previdência Individual: escolha o plano e o fundo em que serão aplicadas as
suas reservas, com total transparência na gestão dos recursos
Previdência Empresarial: diferencial importante na atração e retenção de
profissionais
Principais Coberturas, Pensão por Prazo Certo, Pensão aos Menores,
Pecúlio, Pecúlio com Resgate, Portabilidade.
Seguro Patrimonial
As mais variadas coberturas para aquele imprevisto.
Responsabilidade civil: Reembolsa o segurado pelas responsabilidades civis
as quais possa ser condenado.
Coberturas adicionais: Estabelecimentos comerciais e/ou industriais –
operações, Alagamentos, Danos morais, Danos elétricos, Acidentes
pessoais, Risco Financeiro,
Garantia de operações contratuais de obras públicas e privadas, Crédito de
exportação, Fiança locatícia, Exportação agrícola.
Transporte
Indenização pelos prejuízos causados aos bens segurados durante o seu
transporte em viagens aquaviárias, terrestres e aéreas, em percursos nacionais e
internacionais.
Seguro Residencial
O seu patrimônio protegido em caso de incêndio, queda de raio e explosão,
de qualquer natureza. Assistência 24 horas.
Cobertura básica: Incêndio, Explosão, Queda de raios.
Cobertura adicional: Roubo e furto, Danos elétricos, Acidentes pessoais.
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Diferenciais da Ocean Blue:





Atenção e cuidado
Soluções personalizadas
Eficiência e comprometimento
Cuidamos do que é importante para você

CONTATOS:
61 3039-8930 / 99827-9467
rodrigo@oceanblueseguros.com.br
www.oceanblueseguros.com.br
Centro Empresarial Brasil 21 Bloco C Sala 712 - Brasília - DF
Atenciosamente,

Paulo Roberto Correa Tavares
Presidente
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