
 

Sompo lança Black Week com descontos especiais 
para Seguros Empresariais 

 
Durante a semana, companhia concede descontos de até 15% nas cotações de atividades 
selecionadas nos produtos Simplificado, Super Empresarial e Segmentados 
 
A Sompo Seguros, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, vai se valer da onda de descontos que envolve o período da Black 
Friday para lançar uma iniciativa com objetivo de trazer ainda mais vantagens para 
corretores de seguros, empreendedores e executivos de empresas de todos os portes. A 
companhia acaba de lançar a Black Week Seguros Empresariais, na qual, por uma semana 
inteira, serão concedidos descontos de até 15% nas cotações dos seguros Empresarial 
Simplificado, Empresarial Super e Segmentados.  
 
A iniciativa ocorre no período de 19 a 23 desse mês. “Os seguros empresariais da Sompo já 
são produtos consolidados e amplamente contratados pelo mercado. Porém, esse é um 
ramo com muito potencial de crescimento, já que o índice de empresas que contratam 
seguro patrimonial ainda é baixo, sobretudo entre as pequenas e médias empresas 
(PMEs)”, analisa Fabiana Medina, superintendente técnica de RE Massificados da Sompo 
Seguros. “Nossa expectativa é de aumentar em 20% as cotações dos seguros empresarias 
durante esse período. Recomendo aos interessados que procurem o corretor de seguros de 
sua confiança para que ele possa prestar a devida orientação sobre a melhor forma de 
contratação do seguro”, avalia.  
 
 
Seguro Empresarial Simplificado 
 
O Seguro Empresarial Simplificado foi desenvolvido para atender empresas de micro, 
pequeno e médio porte, nas áreas de prestação de serviço, comércio e indústria, com 
patrimônios de até R$ 3 milhões. É um seguro descomplicado, de fácil contratação e que 
conta com uma ampla quantidade de coberturas que podem ser consideradas de acordo 
com a necessidade do segurado. O Seguro Empresarial Simplificado contempla Cobertura 
Básica contra Incêndio de qualquer causa, exceto dolo; Queda de raio e Explosão de 
qualquer natureza e origem. Além disso, podem ser contratadas coberturas adicionais desde 
as tradicionais voltadas à Danos Elétricos; Vendaval e Impacto de Veículos; até Roubo; 
Perda/Pagamento de Aluguel; Vazamento de Chuveiros Automáticos (Sprinklers), 
Recomposição de Registros e Documentos e Lucros Cessantes.  
 
Outra vantagem é que o Seguro Empresarial Simplificado conta com três planos de 
Assistência 24 Horas, nos quais estão contemplados desde os serviços de chaveiro, 
cobertura provisória de telhados, reparos de elétrica e hidráulica, segurança e vigilância e 
locação e limpeza de computadores (Plano Essencial), passando por troca de segredos de 
fechaduras, reparo em linha branca e condicionador de ar, reparos em porta de aço 
ondulado, desentupimento e check-up Informática (Plano Intermediário) ou ainda, Reparos 
em Central Telefônica, Interfone e Porteiro Eletrônico (Plano Superior). 
 
 
Seguro Empresarial Super 
 
O Seguro Empresarial Super foi desenvolvido para atender empresas de médio e grande 
porte nos segmentos de indústria, comércio e serviços, com patrimônio acima de R$ 3 
milhões. A Cobertura Básica desse produto inclui indenização em caso de Incêndio de 
qualquer causa, exceto dolo, Queda de Raio e Explosão de qualquer natureza e origem. 
Além disso, o segurado pode contratar um amplo leque de coberturas adicionais, entre as 
quais estão: Danos Elétricos, Eletrônicos e Curto-circuito; Vendaval, Granizo, Furacão, 



 
Ciclone, Tornado e Fumaça, Impacto de Veículos; Quebra de Vidros, Painéis, Anúncios 
Luminosos e Letreiros; Desmoronamento total ou parcial; Tumultos, Greves, Lock-out 
(inclusive incêndio); Roubo ou Furto Qualificado; Responsabilidade Civil de Operações, 
Empregador ou Danos Morais; Perda/Pagamento de Aluguel; Equipamentos Eletrônicos, 
Móveis ou Estacionários; Despesas Fixas; Vazamento de Chuveiros Automáticos 
(Sprinklers); Recomposição de Registros e Documentos e Lucros Cessantes, entre outros.    
 
Em termos de Assistência 24 Horas, o Seguro Empresarial Super conta com três opções de 
plano. No Plano Essencial, o segurado conta com assistência para serviços de Chaveiro; 
Cobertura Provisória de Telhados; Limpeza; Serviços de Informações; Reparos Hidráulicos; 
Reparos Elétricos; Substituição de Telhas; Regresso Antecipado; Segurança e Vigilância; 
Locação de Computadores e Limpeza de computadores. O Plano Intermediário inclui os 
serviços já citados e mais Instalação de Fechadura de Chave Tetra e Troca de Segredo das 
Fechaduras; Reparo de Linha Branca (Geladeira, Fogões a Gás e Forno de Microondas) – 
Não Industrial; Reparos em Condicionador de Ar; Reparos em Porta de Aço Ondulada; 
Desentupimento e Check-Up Informática. Já o Plano Superior inclui todos os serviços já 
citados, além de Reparos em Central Telefônica, Interfone e Porteiro Eletrônico (sem 
imagem de vídeo). 
 
 
Seguro Empresarial Segmentado 
 
Os Seguros Sompo Segmentados, Clínicas e Consultórios e Escolas, foram desenvolvidos 
sob medida para atender às rotinas dessas atividades específicas e contempla coberturas 
diferenciadas e exclusivas para atender às particularidades de cada negócio. Entre seus 
diferenciais destaca-se a garantia de Recomposição de Documentos e Vazamento Acidental 
de Sprinklers na Cobertura Básica sem custo adicional ao segurado. 
 
 
Sobre a Sompo Seguros S.A.  
 
O Grupo Sompo Holdings tem sua origem no Japão, atua há 130 anos no mercado de 
seguros e hoje conta com subsidiárias nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma 
vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além 
de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde 
e bem-estar dos clientes.  
 
Informações para a imprensa: 
Sompo Seguros  
Departamento de Comunicação e Marketing 
William Parron  
Tels. (11) 3156-1451 / 97241-4382 
E-mail:wparron@sompo.com.br 

 


