TRANQUILIDADE
E CONFIANÇA
QUE A SUA
VIDA PRECISA

O RISCO
SERÁ SÓ
UM TRAÇO
SOBRE A
PALAVRA

Viver é muito mais tranquilo quando acompanhado por
segurança. Para lhe proporcionar essa tranquilidade é que
a Wegman Corretora de Seguros surgiu em 2006,
procurando trazer inovação e qualidade nas soluções em
seguros. Especialista em proteção de pessoas e seus
patrimônios, riscos operacionais, industriais e comerciais,
a empresa conta com planos bem estruturados para
atender às diversas necessidades, dispondo de seguros de
vida e acidentes pessoais, saúde, automóvel, residencial,
empresarial, garantia, transporte, entre outros. Para
atendê-lo de forma completa, a Wegman disponibiliza
soluções para todo e qualquer tipo de risco.
Ao longo da sua história, a empresa tem atingido ótimos
resultados devido à criação de diferenciais práticos. Aqui, o
suporte ao cliente é permanente. Através do princípio de
consultoria personalizada, é possível identificar as necessidades específicas de cada um, bem como seus respectivos
riscos e, assim, orientar e informar a respeito das melhores
opções ao contratar os seguros. A corretora ainda possui
todos os seus processos automatizados, o que garante a
agilidade necessária a um atendimento eficaz.
Além do profissionalismo da sua equipe, a Wegman
conta com um time de gestores com vasta experiência
no mercado de seguros, trazendo consigo muita
confiança, credibilidade e comprometimento.

Não corra riscos. Seja cliente Wegman.

PARA
VOCÊ

Seguro de Vida e
Acidentes Pessoais
Sejam quais forem suas preferências e valores, a vida
sempre será o bem mais importante. Pensando nisso, a
Wegman oferece uma série de opções e soluções, das
mais simples às mais sofisticadas, para proporcionar
tranquilidade e proteção não só a você mas também às
pessoas que você mais ama.,
Dentre as coberturas oferecidas, você pode contratar:
•
•
•
•
•

Morte por qualquer causa;
Indenização especial por acidente;
Invalidez permanente parcial ou total por
acidente;
Invalidez funcional permanente e total por
doença;
Assistência funeral individual ou familiar.

Seguro de Veículos
Com o Seguro de Veículos você tem uma série
de garantias e facilidades para proteger o seu
automóvel. Além de proteção em caso de colisão,
incêndio e roubo, você também conta com
cobertura contra danos materiais, corporais
e morais que o seu veículo possa vir causar a
terceiros.
O seu automóvel ainda dispõe da “Assistência 24
horas”, que pode oferece, entre outros serviços:
•
•
•
•
•

Reboque para o veículo no caso de
colisão, pane elétrica, mecânica e seca;
Chaveiro;
Troca de pneus;
Motorista substituto;
Assistência residencial.

Seguro Residencial

Previdência Privada

De qualquer maneira, nenhum lugar traz tanto
conforto e bem-estar quanto a nossa casa. Para
proteger esse patrimônio, a Wegman elabora
apólices que se encaixam nas necessidades de cada
família. Além de uma diversidade de coberturas,
você também tem acesso ao plano de “Assistência
24 horas”, que oferece opções como chaveiro,
eletricista e bombeiro.

Planejamento financeiro requer tempo e dedicação.
A Wegman te ajuda nessa estruturação, que tem o
objetivo de auxiliar a obtenção de reserva para fazer
frente à renda vitalícia necessária para custeios
pessoais em todos os aspectos ou realizações de
planos. O plano é dividido em duas etapas:
•

Dentre as coberturas disponíveis, estão:
•
•
•
•
•
•

Incêndio, raio e explosão;
Roubo de bens;
Danos elétricos;
Responsabilidade civil familiar;
Vendaval e granizo;
Pagamento de aluguel.

Náutico
O seguro náutico possibilita que você navegue em
águas tranquilas sem se preocupar com a proteção
de sua embarcação, seja uma lancha, iate ou barco a
vela.
Cobertura básica:
•
•
•
•

Perda total;
Avarias parciais;
Roubo ou furto qualificado total;
Assistência e salvamento à embarcação.

Opcionais:
•
•
•
•

Responsabilidade civil do proprietário
da embarcação;
Transporte terrestre;
Roubo e/ou furto parcial de equipamentos
fixos e não fixos;
Reembolso de despesas por remoção de destroços.

•

A acumulação, em que a reserva
financeira será acumulada para fazer face
aos seus objetivos futuros;
A concessão do benefício, na qual a
reserva que foi acumulada ao longo dos
anos é transformada em renda quando a
idade de saída, escolhida anteriormente,
for atingida. Ao final dessa etapa, é
possível optar pela melhor maneira de
receber o benefício.

Seguro de
Responsabilidade
Civil Profissional
A Wegman se preocupa com os imprevistos que
podem ocorrer em sua trajetória profissional em
virtude de erros ou omissões na execução da
profissão. Por isso, este seguro irá proporcionar
a proteção necessária ao profissional contra
ações judiciais decorrentes de danos materiais,
corporais ou morais a terceiros. Desta forma, você
pode executar o seu trabalho mais tranquilo e
estabelecer um planejamento de carreira sem que
ele seja desestruturado por imprevistos.

Bike
Mais do que um meio de transporte, a sua bicicleta é
um bem de valor financeiro e sentimental. Pensando nisso, a Wegman tem o seguro com as coberturas mais importantes pra você, que não abre mão da
liberdade e da segurança. Um seguro que deixa sua
bicicleta completamente protegida, seja durante o
uso, guardada ou sendo transportada.
•
•
•

Cobertura para reparo e reposição da sua
bike em caso de acidentes.
Danos materiais e corporais de terceiros,
também estão cobertos.
Contratação descomplicada. Você pode
fazer rapidinho e online.

Riscos Diversos de
Equipamentos Portáteis
Atualmente as pessoas tem utilizado cada vez mais
equipamentos eletrônicos portáteis como extensão
do escritório, registro de momentos através de fotos
e para se ter uma conectividade cada vez maior
como sua rede social e o mundo. Por isso as pessoas
tem investido em equipamentos/aparelho caros e
potentes. Para proteger este aparelhos disponibilizamos um seguro para roubo, danos físicos e danos
elétricos (verificar condições gerais da apólice).

Viagem Internacional
Plano de Saúde Pet
Quem tem um animal de estimação está sempre em
busca do melhor para seu companheiro, e não
pensa duas vezes antes ao investir em produtos e
serviços para melhorar sua qualidade de vida.
Porém, os custos com remédios, visitas ao veterinário e serviços de pet shop são muito altos, e
acabam trazendo prejuízos ao bolso dos donos.
Pensando nisso a Wegman, oferece o Health4Pet,
um plano de saúde da Porto Seguro, voltado especialmente para os cuidados e o bem estar do seu
pet. Você vê seu animal feliz e saudável, e ainda
economiza nas despesas.
Ao contratar o plano de saúde pet, você conta com:
Consultas.
Exames.
Vacinas.
Implantação de microchip.
Procedimentos ambulatoriais, incluindo
urgências e emergências.
Serviço de atendimento domiciliar, e
teleatendimento com veterinários de
plantão 24 horas.

É o seu passaporte para tranquilidade aonde quer
que você vá. Um plano que cobre despesas médico-hospitalares, extravio de bagagens e outros
incidentes inesperados. Seja qual for a finalidade da
sua viagem, nossos profissionais tem experiência
pra te orientar na escolha da cobertura ideal. Que tal
fugir da rotina e curtir uma viagem sem preocupações? A Wegman cuida dos imprevistos pra você.
A Wegman oferece Seguros de Viagem
Internacional a preços competitivos e atende a
todas as exigências do Acordo de Schengen que
estabelece a obrigatoriedade da contratação de um
seguro em 30 países europeus.
Vantagens do Seguro Viagem Internacional:
•
•
•
•

Parceria com as principais operadoras do
segmento.
Emissão online de certificados, que ficam
prontos na hora.
Maior variedade de pacotes de coberturas.
Parcelamento em até 5 vezes sem juros.

PARA
A SUA
EMPRESA

Seguro de Vida e
Acidentes Pessoais
em Grupo
A Wegman quer sua empresa bem protegida
e que a sua equipe esteja segura e possa
exercer suas funções de forma tranquila.
Por isso, ela disponibiliza um seguro de
vida coletivo, ideal para as organizações
que desejam assegurar bem-estar aos seus
funcionários. Essa é uma ótima forma de
valorização do potencial humano, trazendo
aspectos positivos para ambos os lados.
Dentre as coberturas oferecidas, você pode
contratar:
•
•
•
•
•
•

Morte por qualquer causa;
Indenização especial por acidente;
Invalidez permanente parcial ou
total por acidente;
Invalidez funcional permanente ou
total por doença;
Assistência funeral individual ou
familiar;
Cesta básica.

Planos de Saúde
Especialmente para uma empresa, é de fundamental
importância que a sua equipe esteja bem protegida e
desfrute de boa qualidade de vida. Pensando nisso, a
Wegman oferece planos de saúde empresariais nacionais
e regionais, que contam com ampla rede de atendimento
para consultas e internações. Dessa maneira, seus
funcionários trabalharão mais tranquilos e o clima
organizacional será bem melhor.

Plano Odontológico
Manter uma boa saúde bucal é importante para o bemestar geral das pessoas. Para garanti-la é necessário, além
da higienização correta da boca e hábitos alimentares
adequados, consultas periódicas ao dentista pelo menos
a cada seis meses. A Wegman disponibiliza aos seus
clientes excelentes opções em planos odontológicos
regulamentados e oferece coberturas que vão além do
mínimo exigido pena ANS (Agência Nacional de Saúde).

Previdência Privada
A Previdência Privada Corporativa é um benefício voltado para empresas de todos os tamanhos, nacionais ou multinacionais. Através deste benefício a empresa participa e contribui para
o planejamento de vida da sua equipe, o que traz muito mais tranquilidade, segurança e
motivação aos seus colaboradores. Por isso, o plano de previdência privada atua como uma
ferramenta muito importante no programa de retenção de talentos, especialmente em um
mercado atualmente tão competitivo.
A Wegman presta consultoria na criação do melhor desenho de contrato, personalizados de
acordo com as características da sua empresa e do seu grupo de colaboradores. São oferecidos
2 tipos de planos, o PGBL e o VGBL, e dentro de cada um, muitas opções de fundos para
aplicação dos recursos.

Seguro de Frotas
de Veículos
Dentre as operações de uma empresa, ter seus
veículos trafegando pelas vias e rodovias deste país
representa um grande risco para a mesma. Perdas
dos seus veículos, assim como danos que podem
ser causados a terceiros, são evitados através
de apólices coletivas desenhadas exclusivamente
de acordo com o perfil da empresa, sem falar na
otimização de custos. Este benefício pode também
se estender aos funcionários.
•

Rastreamento e monitoramento de frotas

A Wegman disponibiliza várias soluções para
monitoramento e rastreamento dos veículos da
sua frota. Consulte-nos.

Seguro de
Transporte Nacional
e Internacional
Quando se trata do segmento de transporte de
cargas, qualquer dano ao conteúdo transportado,
seja em trechos nacionais ou internacionais, pode
representar enormes perdas. A Wegman Corretora
de Seguros tem como objetivo criar soluções para
proteger a carga desde a sua origem até o seu
destino final, garantindo tranquilidade e segurança
para seus clientes, sejam eles transportadores ou
embarcadores.
Este seguro dispõe de coberturas amplas e
características especiais. Por isso, a Wegman
dispõe de equipe tecnicamente capacitada para
identificar o que mais se ajusta às necessidades dos
nossos clientes. Oferecemos apólices para:
•
•
•

Responsabilidade Civil do Transportador;
Transporte Nacional (embarcador);
Transporte Internacional (importação e
exportação).

Seguro Patrimonial
Empresarial
O Seguro Patrimonial Empresarial oferece
coberturas que ajudam na preservação do
patrimônio da sua empresa, bem como garante a
continuidade das suas atividades. Além disso, você
pode contar com o padrão Wegman, que possui
uma equipe preparada e, através de atendimento
personalizado, detecta com maior precisão quais
as necessidades da sua empresa.
Dentre as coberturas que podem ser contratadas,
estão:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incêndio, raio e explosão;
Danos elétricos;
Roubo de bens;
Vendaval, granizo e queda de aeronave;
Despesas fixas / lucro cessantes;
Eletrônicos de baixa voltagem;
Pagamento de aluguel;
Alagamento / inundação;
Responsabilidade civil operações;
Responsabilidade civil do empregador;
Quebra de vidros.

Seguro de
Responsabilidade
Civil Geral
A Wegman sabe, cada vez mais, consumidores e
empresas estão preparados para exigir e defender
seus direitos. Esse contexto implica no aumento
gradativo da responsabilidade das organizações
com relação aos serviços prestados ou produtos
oferecidos, bem como quanto às suas instalações
e seus funcionários. Essa cobertura garante que
sua empresa esteja protegida de eventuais ações
movidas em função de danos materiais, corporais
e morais que possam vir a ser causados a terceiros.
Entre as coberturas oferecidas, estão:
•
•
•
•
•
•

Instalações e montagens;
Operações
Produtos no Brasil e no exterior;
Empregador;
Prestação de serviços;
Exposições, eventos e feiras.

Consultoria em
Engenharia de Riscos
Os riscos podem ser identificados, quantificados e
tratados. Esse processo leva em consideração os
riscos que podem ser eliminados, aceitos, gerenciados ou transferidos. A abordagem a ser aplicada
dependerá do tipo de operação da política da
empresa e dos recursos disponíveis. Acreditamos
que, encontrando novas formas de controlar seus
riscos, ajudamos nossos clientes a reduzirem suas
perdas financeiras, tornando-se mais competitivos,
qualquer que seja o tamanho da empresa.
Neste contexto, a Wegman em parceria com uma
renomada consultoria de risco do mercado, oferece
uma equipe dedicada a prestar consultoria em
Engenharia de Riscos, que leva em consideração
aspectos relevantes para o negócio dos nossos
clientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteção dos ativos, dos lucros e da
imagem da empresa;
Segurança e continuidade dos negócios;
Valorização da empresa por investidores
avessos a riscos desnecessários;
Aumento da confiança dos clientes
gerando maior competitividade;
Aperfeiçoamento dos controles gerando
valor agregado para a operação;
Evitar perdas previsíveis e minimizar o
imponderável;
Suporte na implantação dos programas
de seguro;
Aderência às normas técnicas e exigências da regulamentação.

Trabalhamos de forma integrada com nossos clientes para desenvolver soluções ajustadas às necessidades de cada negócio, em todos os segmentos e
indústrias – desde pequenas empresas familiares
até grandes conglomerados no Brasil e no exterior.

Alguns serviços previstos na consultoria:
•
•
•
•

Análise de Riscos Patrimoniais
Análise Riscos de Vida e
Responsabilidade Civil
Análise de Riscos Ambientais
Análise de Riscos em Logística e
Operação Portuária

Seguro de Condomínios
A proteção do seu condomínio, em qualquer instância,
é muito importante para a Wegman. Seja residencial,
comercial ou misto, aqui você encontra todas as
coberturas obrigatórias por legislação e, através do
atendimento personalizado, também encontra outras
que se ajustam à necessidade do condomínio.
Conheça algumas das coberturas que podem ser
contratadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incêndio, raio e explosão;
Danos elétricos;
Responsabilidade civil do condomínio;
Responsabilidade civil do síndico;
Vendaval, granizo e queda de aeronave;
Quebra de vidros;
Responsabilidade civil garagista;
Incêndio do conteúdo de condôminos;
Roubo de bens do condomínio;
Acidentes pessoais de empregados.

D&O

Neste contexto, a Wegman em parceria com uma gigante do mercado
mundial (ou com uma renomada
consultoria de risco do mercado),
oferece uma equipe dedicada a prestar
consultoria em Engenharia de Riscos,
que leva em consideração aspectos
relevantes para o negócio dos nossos
clisntes:

Responsabilidade Civil
de Gestores
Ao assumir uma função diretiva, o executivo de uma
empresa passa a estar sujeito a uma série de riscos
relacionados à sua posição, que podem colocar em
risco todo o patrimônio conquistado ao longo da
sua vida. A legislação brasileira tornou realidade
a responsabilização dos executivos perante aos
sócios, à própria empresa, aos concorrentes, aos
órgãos reguladores e fiscalizadores, empregados,
clientes, fornecedores e credores em geral.
Na Wegman você pode contratar o serviço de
Responsabilidade Civil de Gestores. A apólice de D&O
passou a ser um benefício dado pela empresa e com
um peso considerável na avaliação dos executivos
ao serem convidados para assumir novos cargos.
Com o D&O você trabalha mais tranquilo!

Seguro Garantia
Quando uma empresa necessitar de garantir
alguma licitação, operação ou até mesmo depósitos
judiciais, o seguro garantia se torna uma excelente
alternativa.
Esta modalidade de seguro objetiva garantir o fiel
cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado em razão de participação
em licitação, em contrato principal pertinente a
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
concessões ou permissões no âmbito dos Poderes
da União, estados, do Distrito Federal e dos
municípios. Ou ainda, garante as obrigações assumidas em função de: processos administrativos;
processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
parcelamentos administrativos de créditos fiscais,
inscritos ou não em dívida ativa; e regulamentos
administrativos. Encontram-se também garantidos
por esse seguro os valores devidos ao segurado, tais
como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador,
previstos em legislação específica, para cada caso.

Riscos Diversos de
Equipamentos
Máquinas como as usadas na agricultura, construção
civil e mineração representam alto investimento e
boa parte do patrimônio de quem as opera. Assim,
é necessário que estejam protegidas contra riscos
inerentes à sua operação, como roubo, tombamento,
dano elétrico, entre outros. Este seguro visa proteger
equipamentos móveis, estacionários, arrendados ou
cedidos a terceiros de perdas e danos materiais.
Alguns exemplos de equipamentos seguráveis:
•
•
•
•
•
•

Tratores;
Máquinas agrícolas;
Empilhadeiras;
Geradores;
Guindastes;
Entre outros.

Veja algumas modalidades
• ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO
• RETENÇÃO DE PAGAMENTO
• PERFEITO FUNCIONAMENTO
• JUDICIAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA
• IMOBILIÁRIA
• ADUANEIRO

E&O
(Errors & Omissions)
A Wegman sabe que, cada vez mais, é exigido dos
profissionais excelência no que fazem. Por isso,
cresce a possibilidade de questionamentos quanto
à entrega de serviços, que precisam ter alto nível de
qualidade. Ao contratar este seguro pela Wegman,
sua empresa estará protegida das falhas na prestação
dos seus serviços profissionais. Este seguro destinase a dentistas, médicos, engenheiros, arquitetos,
advogados, contadores, entre outros.
Dentre as coberturas E&O oferecidas, estão:
•
•
•
•
•

Danos materiais;
Danos corporais;
Danos morais;
Perdas financeiras decorrentes de
sinistros cobertos;
Custas judiciais.

Seguro de Riscos
de Engenharia
A rotina de uma obra civil traz uma série de
riscos, que vão desde a construção até danos que
podem atingir funcionários, terceiros e mesmo
proprietários. Diante desse cenário, a Wegman
oferece o seguro de Riscos de Engenharia, com
cobertura para obras civis e pesadas. Desta maneira,
as pessoas envolvidas na execução da obra
poderão exercer suas funções com tranquilidade,
preocupando-se com a qualidade do seu trabalho
e não com os riscos que ele pode trazer.
Dentre as coberturas que podem ser contratadas,
estão:
•
•
•
•
•
•
•

Incêndio, raio e explosão;
Danos elétricos;
Roubo de bens;
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada;
Erro de projeto;
Equipamentos móveis/estacionários;
Propriedades circunvizinhas.
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