
Seguro Único Scania

COMPACT FLEX FROTA

O que é
Cobre danos contra terceiros, evitando prejuízos com 

o reparo dos danos causados
Ajuste de acordo com as 

suas necessidades e limites
Proteção para sua frota Scania 

ou de outras marcas

Coberturas
Danos corporais, materiais e/ou morais

 causados a terceiros
Roubo, furto, colisão, terceiros e danos 

aos vidros (laterais e para-brisa)
Roubo, furto, colisão, terceiros e danos 

aos vidros (laterais e para-brisa)

Contratação Fipe – 80% a 110% da Fipe 90% a 100% da Fipe

Inclusão de Implemento

Assistência 24h Até 1.200 km Até 1.200 km Até 1.200 km

Acidente por ocupante (APO) Morte ou invalidez permanente total ou parcial Morte ou invalidez permanente total ou parcial
Morte ou invalidez permanente total

ou parcial

DIFERENCIAIS

Custo/benefício Até 70% mais competitivo (1) De acordo com as coberturas e limites escolhidos Negociação diferenciada

Atendimento ao sinistro Time Scania Time Scania Time Scania

Aplicação de peça (2) Peças originais Scania (3) Peças originais Scania Peças originais Scania 

Reparo Na Casa Scania de sua preferência (3) Na casa Scania de sua preferência Na casa Scania de sua preferência 

Retorno à operação Rápido – menor impacto na perda de fretes (3)
Rápido – menor impacto 

na perda de fretes 
Rápido – menor impacto 

na perda de fretes 

Desconto exclusivo em Peças Scania (4)
  

Entre em contato com a concessionária da sua região
ou mande uma mensagem para 11 94235-5536 e faça sua cotação! 

(1) Quando comparado com o valor do seguro de cobertura compreensiva.

(2) Exceto em sinistros de vidros (reparo ou troca). 

(3) Este produto não inclui cobertura de colisão. Os custos de reparo são de responsabilidade do segurado.

(4) Quando reparado em uma Casa Scania. Benefício exclusivo para apólices da Scania Corretora de Seguros. 

Desconto

exclusivo

em Peças

Scania

10 SCANIA CORRETORA DE SEGUROS 11SCANIA CORRETORA DE SEGUROS

SOLUÇÕES FINANCEIRAS SCANIA


