Signal Seguros mais
de duas décadas
de dedicação,
assessorando nossos
clientes nos mais
diversos ramos de
seguros.
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Signal Corretagem de Seguros LTDA
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Av. Guapira 701, Sl 01 – Tucuruvi - SP

Mais de 23 anos de experiência.

Conhecimento

Atendimento

Estamos sempre antenados
em todas as novidades no

Nosso atendimento possui
qualidade superior as

ramo de seguros.

expectativas.

Inovação

Rapidez

Inovamos o modo de atender
e fechar seguros com clareza

A rapidez de respostas,
cotações e esclarecimentos

e respeito.

fazem a diferença.

Qualidade

Segurança

A qualidade dos nossos
serviços são de excelência

Contamos com equipe especializada
que fornece segurança nas

reconhecida pelos clientes.

informações e decisões.

Uma empresa confiável e com expertise faz a diferença, não apenas nos valores de cotações, mas também
nos atendimentos e soluções entre você e sua companhia de seguros, você quer tranquilidade, precisão e
segurança? Signal Seguros.
Atendemos nossos clientes com compromisso e sempre prontos para oferecer os melhores seguros e
resolver as necessidades dos nossos clientes para garantir a tranquilidade e segurança na hora de escolher
um seguro.

Seguro é coisa séria! Não arrisque,
faça com quem entende.
Representamos as melhores operadoras
de Seguros do Brasil.

Corporativo
Familiar
Individual

Peça uma cotação sem compromisso!

Ajudamos você e sua empresa a conseguir os melhores
valores nas cotações do mercado de seguros, com
nosso relacionamento forte e anos de trabalho mútuo
entre a Signal Seguros e as principais operadoras de
seguros do Brasil.
SEGUROS PESSOAIS E EMPRESARIAIS.

Nossas Soluções
Possuímos cobertura completa de benefícios e tipos de Seguros para manter a sua segurança, tranquilidade e conforto.
Nós cuidamos de tudo para você e sua empresa.

Benefícios
Corporativos

Seguros Pessoais

Automóveis

Linhas
Financeiras

Seguros
Corporativos

Saúde

Saúde

Auto Individual

Garantias

Imobiliário

Vida

Vida

Auto Frotas

D&O

Lucros Cessantes

Odontologia

Viagem

Caminhões

E&O

Patrimonial

Previdência Privada

Residencial

Cargas

Créditos

Responsabilidade Civil

Patrimonial

Assistência PET

Riscos de Engenharia

Equipamentos Portáteis

Transporte

Máquinas
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- Mapeamento do modelo e políticas atuais;
- Levantamento dos casos e exposição a riscos;
- Perfil de utilização;
- Análise dos processos, necessidades e arreamento;
- Alinhamento e esclarecimento de dúvidas.

- Parecer sobre, riscos diversos, modalidade de contratação e política;
- Recomendações sobre casos pontuais;
- Desenvolvimento de propostas e eventual consulta ao Mercado.

- Detalhamento do escopo e premissas acordadas;
- Cenário proposto com análises comparativas e recomendações;
- Principais desafios e relação custo x benefício;
- Proposta de serviços.

Apresentamos as melhoras práticas
conforme premissa firmada;
Adequamos o escopo de serviços com
Pre-diagnóstico acerca do modelo atual
e cultura da empresa;
Analisamos e impacto do modelo.

Mais de 23 anos de experiência e mais de 10 mil
negócios concluídos com sucesso.
Nosso time de alta performance está preparado para
fornecer a melhor assistência necessária, visando um
atendimento diferenciado, ágil e dinâmico além de
proporcionar o menor custo nos seguros.

signalseguros.com.br

Respeitamos as possibilidades e necessidades de
cada cliente para que o seguro seja um processo
tranquilo e satisfatório.

A corretora perfeita para você, sua família e sua empresa!
Av. Guapira, 701 Sala 01 - São Paulo – SP - CEP 02265-001
Fone 11 2209-2318 | Whatsapp 11 93936-4956
contato@signalseguros.com.br

www.signalseguros.com.br
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