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Alguns comentários sobre Seguros de Vida 
 

Todos nós temos preocupações com o futuro, e nenhum de nós nasceu 
com uma “bula” que indica a maneira correta de viver a vida. Viver 
loucamente o presente é a forma de enfrentar a vida que muitos 
selecionam. Mas, e quando temos outras pessoas que dependem de nós? 
Ou se temos somente uma fonte de renda e ficamos impossibilitados de 
trabalhar? 

Temos uma ferramenta que pode nos proteger – o Seguro de Vida. Não é 
tão popular no Brasil, mas o crescimento por sua procura foi superior a 
10% nos Estados Unidos e na Europa. Aqui muitos entendem que o seguro 
de vida é para quem fica depois de nossa passagem. Lá fora muitos já 
perceberam que esse seguro é uma forma de garantir a segurança 
financeira. 

O seguro de vida poderá garantir que sonhos se realizem, mesmo na 
situação extrema de sua ausência. Lembre-se que o seguro de vida não 
garante cobertura somente em casos extremos mas, dependendo do plano 
escolhido, poderá dar tranquilidade nos casos de invalidez permanente, 
doenças graves, despesas médicas, hospitalares e odontológicas (nos 
casos de acidentes pessoais) e cobertura para o caso de falecimento do 
cônjuge ou dos filhos incluídos na apólice. Além disso existem serviços de 
assistência familiar, como assistência a filhos e assistência funeral. 

Muitos têm um seguro de vida oferecido pelas empresas nas quais 
trabalham, porém devem levar em conta que, como o seguro é coletivo, 
leva em conta a média do padrão do grupo. Caso seja desejável uma 
personalização, nada melhor do que fazer um seguro de vida individual. 

 

 


