
A Assurant trabalha com as empresas que fabricam, vendem ou financiam as grandes 
compras dos consumidores. 

Ferramentas, 
joias e mobílias

Inquilinos

Enchente 

Proprietários  
de imóveis

Benefícios de viagem e para 
titulares de cartões

Proteção 
de crédito

Veículos 
a motor

Ajudamos nossos clientes a conectar e proteger mais de 300 milhões de consumidores 
em todo o mundo.

As pessoas confiam em marcas ... que confiam na Assurant.

• Operadores de telefonia celular e de 
múltiplos serviços

• Instituições financeiras

• Varejistas

• Fabricantes de equipamentos originais

• Concessionárias de veículos, agentes  
e administradores terceirizados

• Provedoras de serviços funerários

• Empresas de gestão de propriedades

 ...e muito mais.

53 milhões de  
dispositivos móveis  
conectados e protegidos

47 milhões de veículos 
motores funcionando 
perfeitamente

78 milhões de aparelhos e 
eletrônicos em funcionamento

17 milhões de ferramentas 
mais 9 milhões de peças 
de joalheria e mobiliário 
protegidas

67 milhões de viajantes 
e titulares de cartões de 
crédito com benefícios 
exclusivos

2 milhões de unidades 
de aluguel protegidas

33 milhões de 
empréstimos 
hipotecários rastreados

500.000 proprietários 
de imóveis protegidos 
contra perdas por danos 
de enchente

2 milhões de famílias 
preparadas para as 
despesas do final da vida

8 milhões de clientes 
com proteção de 
crédito para produtos 
financeiros

Trabalhamos com grandes 
empresas.
8 das Top 20 melhores marcas 
globais escolhem a Assurant.*

 *2018 Best Global Brands; Interbrand 

Todos os números são a partir de 31 de dezembro de 2019.

Eletrodomésticos 
e eletrônicos

Planejamento 
funerário

O que fazemos.

Dispositivos 
móveis

A Assurant é uma 
provedora global de 
soluções imobiliárias e 
de estilo de vida.

A ASSURANT EM RESUMO

Protegemos, conectamos e apoiamos compras importantes dos consumidores… como 
casas, carros, eletrodomésticos e telefones … em parceria com marcas líderes do setor.
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A Vantagem Assurant:

VEJA MAIS LONGE. Veja além das barreiras e preveja 
tendências com nosso conhecimento profundo do seu lado.

ADAPTE-SE CONSTANTEMENTE. 

Ofereça mais valor em um mercado inconstante 
com nossa ampla gama de recursos flexíveis.

O que nos diferencia.

A Assurant se importa.
Temos uma profunda responsabilidade social 

corporativa perante as comunidades, os funcionários e 
os clientes que servimos.

Em locais no mundo todo, os funcionários se voluntariam para ajudar 
comunidades onde vivem e trabalham. Nossa corrida Assurant 5K para 
beneficiar a gestão de organizações sem fins lucrativos United Way of 
Miami-Dade arrecadou quase US$ 450.000 desde 2016.

CHEGUE LÁ PRIMEIRO. Descubra novas oportunidades 
com insights incomparáveis que levam à inovação.

Posição financeira sólida
A & A- classificação de solidez financeira da A.M. Best1  com 
US$ 9,3 bilhões em receita US$ 44 bilhões em ativos e  
US$ 534 milhões em liquidez de holding.

Líder de mercado
Somos líder de mercado em nossas linhas de negócios.2

Posição de mercado sólida
Uma das maiores empresas do mundo, comercializada na 
NYSE, presente na Fortune 500 e no índice S&P 500.

Soluções pioneiras no mercado
Uma merecida reputação, conquistada oferecendo soluções 
pioneiras no mercado em todos os setores que servimos.

Investimentos no futuro
Investimos continuamente em nossas capacidades, clientes 
e pesquisa de consumidores, de modo que você aproveite a 
próxima sensação.

Soluções configurações
Uma experiência do cliente superior para todos 
os estágios de seu processo de negócios.

@assurant

LinkedIn

Fale conosco para  
saber mais sobre as 
soluções revolucionárias 
da Assurant.

assurant.com

Todos os números são a partir de 31 de dezembro de 2019.
1Classificação de grau de investimento para débito de longo prazo de holding principal da S&P e Moody’s.
2Posições de mercado com base na comparação de dados de gestão com dados de mercado a partir de 6 de novembro de 2019.

Nosso propósito inabalável
Protegemos o que mais importa.

Nossos valores inflexíveis
Bom senso, decência básica, pensamento criativo 

e resultados excepcionais definem a maneira como 
ajudamos nossos clientes e trabalhamos juntos.

+ de  
US$ 4 milhões

doados anualmente em 
subsídios, ajuda humanitária, 

doações de equivalência e 
apoio em espécie

1.100
organizações de 

caridade apoiadas no 
mundo todo em 2018

47 milhões 
de KWH
desde 2011

Consumo de energia 
reduzido em

21 países na  
América do Norte, 
América Latina, 
Europa e Ásia-Pacífico.

125 anos de 
conhecimento 
especializado

Mais de 14.000 
funcionários no 
mundo todo

Enfrentando os 
desafios locais com 
conhecimento global.


