
  ASSURANT EM RESUMO  

 

A Assurant apoia um 

mundo de atividades. 

Produtos e serviços de proteção que mantêm sua empresa e a vida de seus clientes em perfeita harmonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

A Assurant protege, conecta e oferece suporte às principais compras 

dos consumidores, em parceria com marcas líderes do setor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12020 Best Global Brands; Interbrand 

• Operadoras de telefonia móvel 

• Instituições financeiras 

• Varejistas 

• Fabricantes 

• Montadoras e 

concessionárias de veículos 

• Empresas de Gestão de 

Propriedades 

• E muito mais 

 

 

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

 

54 milhões de 

dispositivos móveis 
protegidos 

 
      Dispositivos  

Móveis 

 
 

        Locatários 

2 milhões de 
aluguéis protegidos 

 
32 milhões de  

48 milhões de    hipotecas atendidas 

veículos 

funcionando  

        Veículos  
Proprietários 
de Imóveis 

 
500,000 

 
de proprietários  

78 milhões de aparelhos    

eletrônicos em funcionamento 

protegidos contra 

danos por enchentes  

 

 

21 milhões de 
ferramentas e 9 

milhões de joalherias 

e mobiliário protegidos 

 
66 milhões de 
viajantes e titulares 

de cartões com 
benefícios exclusivos  

Equipam. 

Eletrônicos 

 
 
 
Ferramentas,                                                 
joias e mobília    

 

 
Cartão de Viagem       

e benefícios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteção de 

Crédito 

        Enchentes 
 
 
 
 

 
     

Planejamento 

funeral 

2 milhões de 
famílias preparadas 
para as despesas de 

final da vida 

 

7 milhões de clientes 

com proteção de crédito 

para produtos financeiros  

O que nós fazemos. 

 
A Assurant é parceira de 

8 das top 20 Melhores Marcas 

Globais1 



 
 

As vantagens Assurant: 

ENXERGUE ALÉM.  
Veja além das barreiras e se antecipe às tendências com 
nosso profundo conhecimento do seu negócio. 

Força Financeira 
A & A- classificações de força financeira da A.M. Best2,3,4  com 

US$ 9.53 bilhões em receita, US$44.6 bilhões em ativos e 

US$ 407 milhões em liquidez de holding. 
 

Líder do Setor 
Somos líderes de mercado em nossas linhas de negócios.5 

 

Solidez de mercado 
Uma das maiores empresas no mundo, negociada na  

NYSE, e listada na Fortune 500 e S&P 500 index. 

 

ESTEJA SEMPRE À FRENTE.  
Descubra novas oportunidades com insights 
inovadores que levam a vantagens competitivas 
 

Soluções pioneiras no mercado 
Reconhecida por oferecer soluções pioneiras no mercado 

em todos os setores que atuamos. 
 

Investindo no futuro 
Investimos continuamente em nossos recursos, 

capacidades e pesquisas com consumidores para que 

você possa estar sempre à frente. 

 

ADAPTE-SE CONSTANTEMENTE. 
Ofereça mais valor em um mercado inconstante 
com nossos amplos recursos flexíveis. 

 

Soluções customizáveis 
Uma experiência superior para seu cliente em 

todas as fases do seu projeto. 
 

 
 
 
 

 
Entregamos soluções locais 

   
 
 

Fale conosco para 
conhecer mais sobre as 
soluções transformadoras 
da Assurant. 

 
assurant.com.br 

 
@assurant 

LinkedIn 

impulsionadas pelo nosso 
conhecimento global. 

  

 
21 países  

 
+ de 125 anos 

 
+ de 14,000 

América do Norte,  de experiência funcionários em 

América Latina, Europa   todo o mundo 

e Ásia-Pacífico   

 

Todos os números são de dezembro de 2020. 
2 Exclui classificações de entidades que escreveram negócios da Assurant Employee Benefits que atualmente são classificados como B ++ pela A.M. Best. 

3 Classificações de grau de investimento para holding company senior long-term debt por S&P e Moody’s.  

4 As classificações de entidades relacionadas ao Global Preneed foram colocadas em revisão pela AM Best após nosso anúncio para explorar alternativas 

estratégicas para o Global Preneed. Posições de mercado com base na comparação de dados internos com dados de mercado em novembro de 2020. 
5 Posições de mercado com base na comparação de dados de gerenciamento com dados de mercado em dezembro de 2020. 
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O que nos diferencia. 

Assurant Cares 
Temos um profundo compromisso de responsabilidade social 

com as comunidades, funcionários e clientes que atendemos. 

 
+ de US$4 
milhões 

doados anualmente 
em ajuda humanitária 

e doações  

 

1,600 
organizações de 

caridade apoiadas 
no mundo todo em 

2020 

 

Consumo de energia 
reduzido em 

67M KWH 
desde 2011 

 

Assurant Cares Employee Support Fund 

 

apoio a funcionários afetados por 

eventos catastróficos com subsídios 

financeiros de emergência 

Perfect 100 
Corporate Equity Index 

Rating em 2020 

Nossos valores 
Bom senso, decência comum, pensamento criativo e 

resultados excepcionais guiam a forma como apoiamos 

nossos clientes e trabalhamos juntos. 

 

Em todo o mundo, funcionários voluntários ajudam as comunidades onde 

vivem e trabalham. Na foto a Corrida Assurant 5K para beneficiar a United 

Way de Miami-Dade que já arrecadou quase US$ 450.000 desde 2016. 

 


