
Porque você também precisa de
proteção em tempos de Pandemia

Nesse momento de muito medo e incerteza 
ao qual todos nós estamos passando, existe uma 
peça chave que tem nos ajudado a superar dia 
após dia esse período de pandemia: você!

Mas e no seu caso? Quem irá protegê-lo (e a sua 
família) caso algo inesperado aconteça com você?

QueQueremos fornecer um pouco mais de tranquilidade,
de forma que você possa exercer suas avidades 
sabendo que na sua ausência, aqueles que você ama
estarão protegidos.

Para isso, decidimos criar uma PROTEÇÃO 
EXCLUSIVA para profissionais da saúde, com desconto
de 21% para associados a Cooperava dos
GineGinecologistas e Obstetras do Ceará.

Carência zero para cobertura de morte:

Ao contratar esse produto você estará protegido 
imediatamente. Além disso, já inclui a cobertura ao 
COVID-19.



GARANTIA DE RENDA NA MINHA FALTA:

RENDA POR AFASTAMENTO TEMPORÁRIO:

PROTEÇÃO FINANCEIRA EM CASO DE DOENÇAS 
GRAVES

ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR

Garana de um valor financeiro de R$ 500.000,00 que 
servirá de RENDA para a família, necessária para o 
custeio de despesas imediatas e connuas.

Garana de uma RENDA no valor de R$ 5.000,00 mensais, 
enquanto se recupera de um acidente ou doença que 
precise de repouso e tratamento, caso você esteja 
impossibilitado de exercer suas avidades laboravas.

Garana de um valor financeiro no valor de R$ 30.000,00 
em caso de diagnósco definivo de alguma doença 
grave coberta pelo plano.

Garana de um valor de R$ 12.000,00 para custear todos 
os serviços que envolvem o funeral, no caso de sua morte,
de seus filhos ou cônjuge.

*As coberturas são garandas pela seguradora Icatu Seguros S/A, 
CNPJ 42.283.770/0001-39, por intermédio da corretora CSX INSURE GROUP 
CONSULTORIA EMPRESARIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, 
CNPJ 36.000.443/0001-20.



Confira abaixo o valor do investimento

mensal para você proteger sua família:
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Clique no vídeo e veja porque o
plano de proteção familiar foi 
essencial na vida da Karina.

https://youtu.be/XoLenKtx95w


85 98814.0403

QUERO ME PROTEGER!
INCLUINDO MINHA FAMÍLIA

Para outros esclarecimentos ou alteração de garanas
do plano, entre em contato pelo whatsapp:

Quem pode contratar?

Contratação facilitada, 100% online!

Médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem,
fisioterapeutas, farmacêucos, biomédicos, odontólogo, 
instrumentador cirúrgico, terapeuta ocupacional, técnicos 
em análises clínicas, exames, laboratórios e raio-x, 
nutricionistas e psicólogos, com até 65 anos.

Aproveite enquanto essa condição especial
está disponível!
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD9lZqL3y3f92CMIHiAebnrEdkiBK9PH2mDRKRxf6YIAjZeg/viewform
https://api.whatsapp.com/send?phone=558588140403&text=Oi,tudo%20bem?

