CONDIÇÕES EXCLUSIVAS
PARA SEGUROS

Associados SINEAC

Apoio:

Sobre a Dancor
Institucional

Muito prazer, somos a Dancor
Somos uma Corretora de Seguros estabelecida no mercado há mais
de 20 anos, originalmente focada no ramo de seguros aeronáuticos e
afins, tornando-nos referência em seguros para aviação comercial e
particular.
Com expertise adquirida como broker em aviação, foi possível

também ampliar nosso alcance na diversificação na oferta de
produtos voltados a benefícios pessoais e corporativos.

PRODUTOS OFERECIDOS

A Dancor Corretora de Seguros, propõe em parceria com o SINEAC, descontos
especiais para todas as empresas associadas, na contratação dos seguintes seguros:

1

Seguro Reta

2

Responsabilidade Civil segundo risco

3

Acidentes Pessoais

1

* SEGURO RETA
* Seguro obrigatório da Aeronave, com cobertura de R$ 60.880,69 por assento.

Número de Assentos

Preço de Mercado (R$)

Preço SINEAC (R$)

2 assentos

983,29

780,85

4 assentos

1.833,14

1.455,73



O preço apresentado na tabela acima poderá sofrer uma
redução maior no momento da contratação caso o associado
possua uma apólice de frota (acima de 5 aeronaves).

2

* RESPONSABILIDADE CIVIL SEGUNDO RISCO

* Seguro complementar ao Seguro Reta, aumentando o valor da importância segurada por aeronave.

Importância Segurada (R$)
(por aeronave)

Preço SINEAC (R$)

300.000,00

1.789,66

3

* ACIDENTES PESSOAIS

Capital Segurado

** Cobertura Básica
(R$)

** Cobertura Completa
(R$)

R$ 10.000,00

12,17

20,68

R$ 15.000,00

18,25

26,78

R$ 20.000,00

24,33

32,88

R$ 25.000,00

30,42

39,00

R$ 30.000,00

36,50

45,10

R$ 35.000,00

42,58

51,20

R$ 40.000,00

48,66

57,32

R$ 45.000,00

54,75

63,42

* Garante cobertura para Acidentes Pessoais,
conforme descrição do produto a seguir, para todos
os módulos de capacitação (Comissário, Mecânico,
Piloto e Despachante Operacional) e exigências de
acordo com o manual da ANAC.

** O preço apresentado acima é estipulado
por pessoa, pago numa única vez e com
cobertura anual.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Opção 1 – Cobertura Básica



(MA) Morte Acidental – Garante ao Beneficiário, o pagamento de Capital Segurado contratado e indicado na Proposta de
Contratação, em caso de falecimento do Segurado, decorrente exclusivamente de causas acidentais, durante a vigência do seguro.



(IPA) Invalidez Permanente por Acidente – garante ao Beneficiário o pagamento de Capital Segurado contratado e indicado
na Proposta de Contratação, caso o Segurado venha a se tornar parcial ou totalmente inválido em caráter permanente, em
decorrência direta e exclusiva de Acidente Pessoal coberto, durante a vigência do seguro.

Opção 2 – Cobertura Completa
Cobertura Básica (MA + IPA) + os seguintes adicionais:


(DMHO) Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas – garante ao Beneficiário o reembolso das despesas médicas,
hospitalares e/ou odontológicas, de até R$ 10.000,00, incorridas a critério e sob orientação médica, necessária ao restabelecimento do
Segurado, realizadas em consequência direta e exclusiva de Acidente Pessoal coberto, durante a vigência do seguro.



(Decessos) Despesas com Funeral (individual) – garante a prestação de serviço ou reembolso dos gastos com o
funeral até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de falecimento do Segurado, decorrente de causas naturais ou
acidentais, durante a vigência do seguro.

Nada é mais importante que a transparência para
qualquer relacionamento funcionar. É por isso que a
Dancor Seguros faz questão de celebrar a
transparência, que é e sempre será um dos maiores
valores responsáveis pelo nosso sucesso.

Linhas de Negócios Disponíveis na Dancor

Riscos
Corporativos

› Aeronáutico
› Patrimonial
› Transportes
› Responsabilidade Civil
› Eventos
› Riscos de Engenharia
› Garantia
› Crédito
› D&O
› E&O

Benefícios e
Capital Humano

› Saúde
› Odontológico
› Vida em Grupo
› Acidentes Pessoais
› Previdência Privada
› Seguro Viagem

Affinity
› Massificados
› Personal Lines
› Worksites
› Frota
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