UMA HISTÓRIA ESCRITA COM
SEGURANÇA, CREDIBILIDADE
E PARCERIAS DE QUALIDADE.
Há mais de 20 anos atuando no mercado brasileiro, a Centauro-ON conhece a fundo as
necessidades de seus clientes para oferecer os produtos mais adequados ao seu perfil.
Seja um profissional liberal, um empresário, um colaborador de uma empresa ou um jovem
estudante, a Centauro-ON tem a opção ideal para a segurança e tranquilidade de cada um.
Graças a essa postura inovadora e sólida, a Centauro-ON foi convidada a ser parceira na
operação brasileira da Ohio National, um grupo internacional com mais de 100 anos de
mercado que trouxe para os clientes e parceiros da Centauro-ON todo o seu know-how e
credibilidade.
Para a Centauro-ON, os corretores de seguros sempre foram parceiros importantíssimos
durante toda a sua história. Tecnicamente preparados e capacitados, eles são fundamentais,
tanto no apoio aos segurados quanto reforçando o canal de relacionamento com os clientes.

CONHEÇA OS PRINCIPAIS PRODUTOS DA CENTAURO-ON:

VIDA INDIVIDUAL
Moderno e inovador, o Vida Individual atende às necessidades específicas de cada cliente, que pode decidir quais garantias e serviços quer
incluir. O seguro permite que ele escolha as coberturas e assistências que melhor o atendem, além de definir o valor do capital segurado, que
poderá ser de até 3 milhões, proporcionando segurança e tranquilidade na medida certa para cada cliente.

VIDA COLETIVO
Atende desde profissionais liberais até empresários e trabalhadores associados a entidades de classe, proporcionando proteção e um futuro
tranquilo para o contratante e seus familiares. Produtos como o Vida Empresarial, o Capital Global e o Centauro Plus são de fácil contratação.

SEGURO PRESTAMISTA

SEGURO VIDA EMPRESARIAL / CAPITAL
GLOBAL

Desenvolvido para financeiras, consórcios, redes de lojas e qualquer

Seguro de vida em grupo para empresas de pequeno e médio porte

empresa que trabalhe com risco de crédito, tem o objetivo de garantir

que garante a tranquilidade de todos na empresa. Na modalidade

a quitação da dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez.

Capital Global, a empresa define um capital segurado para todo o

Oferece também coberturas opcionais que protegem o segurado da

grupo. O seguro pode, também, ser personalizado de acordo com as

perda de renda por desemprego involuntário, invalidez permanente

necessidades da empresa.

total, acidente ou doenças cobertas pelo seguro.

SEGURO ESCOLAR

SEGURO EDUCACIONAL

Oferece muito mais tranquilidade para seus alunos, professores,

Oferece respaldo financeiro ao aluno para continuar seus estudos em

funcionários, dirigentes e sócios, garantindo proteção contra qualquer

situações inesperadas com os pais ou responsáveis financeiros. Para a

acidente que possa ocorrer no trajeto até a escola ou dentro do

insituição de ensino, esse é um forte diferencial, proporciona seguran-

estabelecimento. Oferece um serviço de assistência com benefícios e

ça e tranquilidade para todas as etapas da formação escolar.

vantagens para os segurados.

SEGURO CENTAURO PLUS

SEGURO VIDA CONSTRUÇÃO CIVIL

Seguro de vida em grupo voltado exclusivamente para profissionais

Seu foco são empresas de construção civil que exercem atividades

liberais. Também oferece a Cobertura Adicional Risco Cirúrgico, uma

coligadas. Atende a diversas garantias de seguros e assistências

indenização que garante mais tranquilidade para a família no caso de

exigidas pelas convenções do setor.

cirurgias cobertas.

SEGURO TURISMO E AVENTURA
Protege hóspedes de hotéis e pousadas durante sua permanência no
estabelecimento, além de cobrir atividades como esportes radicais,
cavalgadas ou outras atividades específicas para operadores de
turismo.

SEGURO ACIDENTES PESSOAIS
ESTAGIÁRIOS
Com ele, a empresa oferece o Seguro de Acidentes Pessoais para
estagiários, exigido pela Lei nº 11.788. De fácil contratação, oferece
cobertura 24h e descontos progressivos conforme o número de
estagiários segurados.

Esta é a Centauro-ON. Uma especialista em seguros que oferece tranquilidade a diversos tipos de clientes.
Seja um deles. Ligue 41 3019-0080
Para mais informações, acesse: WWW.CENTAURO-ON.COM.BR

FILIAL SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 293 - 24º andar – Cj 24
São Paulo - SP
CEP 01009-907
Fone (11) 3237-2142

SOLIDEZ | SEGURANÇA | ÉTICA | SERIEDADE | COMPROMETIMENTO

“O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização”. Vida Individual: Processo SUSEP nº 15414.901102/2014-63 | Vida Empresarial: Processo SUSEP nº
15414.002582/2009-11 | Seguro Capital Global: Processo SUSEP nº 15414.900916/2013-08 | Seguro Escolar: Processo SUSEP nº 15414.004350/2009-05 | Seguro Educacional: Processo SUSEP nº 15414.900676/2015-03 | Seguro Turismo
e Aventura: Processo SUSEP nº 15414.002582/2009-11 | AP Estagiário: Processo SUSEP nº 15414.002582/2009-11 | Seguro Prestamista: Processo SUSEP nº 15414.003035/2006-18 | Seguro Construção Civil: Processo SUSEP nº Processo
SUSEP 15414.002582/2009-11 | Centauro Plus: Processo SUSEP nº 15414.002582/2009-11.

