5 MOTIVOS PARA CONTRATAR UM SEGURO EMPRESARIAL
Se você é empresário ou microempresário, com certeza sentiu os
impactos financeiros da pandemia de COVID-19, isso porque não estávamos
preparados para um imprevisto desta dimensão.
Seja por ser iniciante, por falta de condições financeiras para ter uma
boa reserva ou até mesmo por desorganização, o fato é que a pandemia serviu
para escancarar esta verdade: nós não nos preparamos para imprevistos.
Como isso é algo difícil de ser mudado, até porque para construir um
patrimônio empresarial a maioria das pessoas leva anos (imagina para
reconstruir de uma hora para outra), o seguro empresarial tem justamente este
objetivo: proteger o seu patrimônio. E claro, como tudo no mercado, quem se
prepara sempre está à frente!
A busca pelo seguro empresarial aumenta muito com a chegada do
verão, pois algumas regiões sofrem com descargas elétricas, enchentes, entre
outras situações.
Dentre as coberturas oferecidas pelas seguradoras, destacamos
algumas que são fundamentais para todas as empresas, independente do
ramo:
Incêndio: situações de incêndio costumam ser devastadoras, já
que o fogo é algo que se alastra com facilidade. Mesmo que sua
empresa não trabalhe com produtos inflamáveis, as estatísticas
mostram que muitos incêndios também são ocasionados por
curtos circuitos na rede elétrica;
Danos elétricos: se você der sorte e o curto circuito não causar
nenhum incêndio, provavelmente danifique algum equipamento
que você deixou ligado na tomada. E se for aquele aparelho caro
que você usa todos os dias na empresa, hein?
Subtração de bens: poucas coisas são mais desagradáveis do
que chegar na sua empresa e ver que tudo o que você levou anos
para construir, alguém roubou em minutos, não é mesmo?

Alagamento: uma enchente pode colocar tudo o que você
construiu a perder! A água, nestes casos, tem o mesmo poder
devastador que o fogo;
Vendaval: o verão é conhecido pelas fortes e tempestuosas
chuvas no finalzinho da tarde, certo? E quando estas chuvas vêm
acompanhadas de ventanias, muitas empresas veem os telhados
literalmente voando e toda sua mercadoria ficar descoberta;
Responsabilidade civil: mas e quando tem um princípio de
incêndio na sua empresa ou um cano estoura e o prejuízo acaba
atingindo o vizinho? Complicado, né? Não se você tiver seguro!

São várias coberturas que te farão dormir mais tranquilo e com certeza o
seu corretor de seguros poderá personalizá-las de acordo com a sua
necessidade!
Se você ainda não tem um corretor, a Focco Corretora de Seguros terá o maior
prazer em te ajudar a encontrar a melhor proteção para o seu patrimônio!
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