
 
Assurant lança o primeiro produto de proteção exclusivo para veículos elétricos 

e híbridos na América do Norte 
 

O Assurant EV One oferece cobertura contra desgastes dando aos consumidores 
tranquilidade e proteção contra custos de reparos inesperados. 

 
NEW YORK, Abr. 6, 2021 – Assurant, Inc. (NYSE: AIZ), líder global em produtos e serviços 
de proteção ligados a vida conectada, como os automóveis, anunciou hoje a expansão da 
implantação global de um produto de proteção exclusivo para veículos elétricos (EV, sigla 
em inglês para Electric Vehicle) e híbridos na América do Norte (Estados Unidos, Canadá, 
México e Porto Rico).  
 
"Estamos entusiasmados em expandir o lançamento de nossa oferta global voltada para 
veículos elétricos na América do Norte", disse Martin Jenns, Vice Presidente Sênior de 
Transformação Global da Assurant Global Automotive. "A demanda por veículos elétricos 
cresce em todo o mundo e, como fornecedor global, líder na venda de proteções e de 
serviços automotivos, queremos estar na vanguarda desta evolução e oferecer aos nossos 
clientes produtos que se alinham às necessidades do mercado". 
 
O Assurant EV One na América do Norte cobre o desgaste mecânico após o término da 
garantia de fábrica. Isso inclui o sistema de propulsão dos veículos elétricos, sistemas de 
navegação e entretenimento, direção, ar-condicionado, transmissão, freios, suspensão, 
alinhamento de rodas, lâmpadas, fusíveis e muito mais. Como o custo dos veículos 
continua subindo, principalmente devido ao aumento da tecnologia presente nos veículos, 
produtos com coberturas como o Assurant EV One protegem os consumidores de custos 
adicionais pós-compra. 
 
"Hoje em dia, os EVs representam 1,8% do mercado nos Estados Unidos, menos de 1% no 
Canadá e cerca de 3% em todo o mundo, mas uma série de fatores está contribuindo para 
o crescimento consistente desse mercado", afirmou Jenns. "Nossos parceiros estão sempre 
procurando se manter à frente das tendências. Com o Assurant EV One, evoluímos em 
nossos produtos de proteção e os modernizamos para o comprador atual de veículo 
elétrico. Ter um produto de proteção de EV dá à Assurant e aos nossos parceiros a 
oportunidade de avaliar melhor a demanda do cliente para esses produtos à medida que o 
mercado avança e nos posiciona para um crescimento exponencial que está chegando aos 
EV no futuro”. 

No início deste ano, a Assurant anunciou uma parceria com a London Electric Vehicle 
Company, que trouxe cobertura de garantia para mais de 4.000 táxis elétricos LEVC TX e 
modelos de van elétrica VN5 que circulam hoje em dia pelas estradas do Reino Unido. 
 
 
Sobre a Assurant Global Automotive  
 
Assurant, Inc. (NYSE: AIZ) é líder global de soluções na indústria automotiva para 
fabricantes, grandes grupos e revendedores independentes, agentes, administradores 
terceirizados, instituições financeiras, provedores de seguros e empresas de tecnologia de 
veículos. A Assurant Global Automotive ajuda os motoristas a proteger seus veículos e 
evitar gastos com reparos inesperados. Com mais de 50 anos de experiência no setor, 
Assurant conta com a confiança de nove dos dez maiores fabricantes automotivos globais, 
atendendo a mais de 49 milhões de consumidores em 17 países. Fornecendo soluções 
inovadoras como garantia estendida e mecânica de veículos, gerenciamento de 
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desempenho e treinamento, produtos auxiliares e muito mais, a Assurant Global 
Automotive ajuda os clientes a crescer e prosperar. 
 
Sobre a Assurant 
 
A Assurant, Inc. (NYSE: AIZ) é um líder global em produtos e serviços de proteção ligados a 
vida conectada. Antecipando a evolução das necessidades dos consumidores, a Assurant 
faz parceria com marcas líderes mundiais para desenvolver produtos e serviços inovadores 
e oferecer uma experiência diferenciada aos clientes. Uma empresa Fortune 500 com 
presença em 21 países, a Assurant oferece proteção e soluções para dispositivos móveis; 
garantia estendida; serviços de proteção de veículos; seguro prestamista, seguro funeral 
pré-financiado e outros produtos especiais. A Assurant Foundation trabalha para apoiar e 
melhorar as comunidades, conectando com recursos locais, inspirando inclusão e 
preparando os líderes do futuro. Saiba mais em assurant.com.br ou no Twitter 
@AssurantNews. 
 
Saiba mais em assurant.com.br ou no Twitter @AssurantNews.  
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