


O cuidado que você tem com o seu funcionário 

pode até influenciar na produtividade da sua 

empresa.



Por isso, o Programa Mais 

Benefícios oferece 

descontos na contratação

de seguros de automóvel, 

residência e equipamentos 

portáteis.



E o melhor: essa vantagem é extensiva aos

pais, cônjuge e filhos dos seus funcionários.



Mais vantagens para a sua empresa:

Benefícios
exclusivos

que contribuem
para a produtividade

dos seus funcionários.

Atração e retenção
de talentos

para ajudar
a manter seus

melhores profissionais.

Custo
zero

para divulgação de 
vantagens aos 

funcionários e familiares. 



Conheça os seguros que fazem parte do programa:

Porto Seguro

Auto

Itaú

Seguro Auto

Azul

Seguro Auto

Porto Seguro

Residência

Porto Seguro

Equipamentos Portáteis



Porto Seguro Auto

Completo para o carro,

para o segurado e para

toda a família.

Assistência 24 horas e guinchos com quilometragem
ilimitada em todo o País.

Diagnósticos automotivos.

Descontos na rede de estacionamentos Estapar.

Check-ups gratuitos em mais de 270
Centros Automotivos Porto Seguro.

Cobertura para reparo ou troca de vidros.

Centros de Atendimento Rápido
(para liberação de sinistros).

Consertos de eletrodomésticos.

Serviços à residência.

Atendimentos Help Desk. 

Atendimentos veterinários.



Itaú Seguro Auto

Um seguro feito para o seu

funcionário ficar tranquilo.
Até 10% de desconto para correntistas Itaú.

Troca de pontos acumulados no cartão Itaucard por
mais descontos no seguro.  

Guincho totalmente ilimitado. 

Até 10 dias gratuitos de carro extra grátis para não
correntista e até 20 dias para correntista ou até 25%
de desconto na franquia.  

Assistência completa para o veículo segurado, com
socorro emergencial no local, guincho para pane
seca, transporte dos ocupantes do veículo para
seguir viagem ou voltar à residência em caso
de imprevisto e muito mais. 

Chaveiro, eletricista, encanador e vidraceiro para
residência.  

Reparo de pneu gratuito e ilimitado.

Descontos para locação de veículos.

15% de desconto na mão de obra em serviços
de manutenção/revisão do seu carro nos
Centros Automotivos Porto Seguro. 



Azul Seguro Auto

Para quem busca preços 

competitivos com serviços 

de qualidade. 

Socorro volante.

Chaveiro.

Auxílio em caso de falta de combustível.

Troca de pneu furado.

Retorno à residência ou continuação de viagem.

Serviço de passagem para retirada
do veículo reparado.

Hospedagem.



Porto Seguro Residência
Coberturas contra fumaça, incêndio

e explosão, além de diversas vantagens.

Central de Atendimento 24 horas.

Serviços gratuitos à residência.

Cobertura para férias.

Check-up automotivo gratuito.

Atendimentos veterinários.



Porto Seguro Equipamentos Portáteis
Garanta a reposição dos seus aparelhos em casos de danos ou roubos.

Um seguro completo para smartphones, notebooks, tablets, câmeras e filmadoras.

Armazenamento gratuito de até 5GB em nuvem, para dados salvos no computador.

Coleta, separação e reciclagem de equipamentos, sem custo e sem agredir o meio ambiente, por meio da Descarte Certo.

Help Desk, que garante atendimento telefônico para todo o Brasil e, se necessário, também disponibiliza a visita técnica*.

* Consulte as cidades que oferecem visita técnica.



Peças de divulgação

para os funcionários













(11) 2898-9551

seguros@azbcorretora.com.br

www.azbcorretora.com.br/


