
SEGUROS



TRANSPARÊNCIAEFICIÊNCIA SEGURANÇA

ESSES SÃO OS PRINCÍPIOS 
QUE DÃO RAZÃO PARA A EXISTÊNCIA DA 

SUPPORT CORRETORA DE SEGUROS.



A Support Corretora de Seguros é uma empresa do 
Grupo Support Gestão Empresarial. Possui 
experiência nos mais diversos ramos de seguros, 
sempre buscando soluções que garantam o 
equilíbrio financeiro e a segurança de seus clientes.

Ética e transparência nas negociações 
com clientes, seguradoras e concorrentes

A SUPPORT SEGUROS



SEGURO AUTO

Este seguro cobre perdas e danos ocorridos ao 
seu carro, podendo, inclusive, cobrir prejuízo 
causados a terceiros. Não se pode abrir mão 
do seguro, mesmo quem tem um carro 
popular, pois, em caso de acidente, assalto ou 
furto, a ausência de cobertura pode 
desencadear a destruição de um patrimônio 
construído com tanto sacrifício.

Seu veículo protegido 
contra qualquer imprevisto



Em alguns momentos esquecemo-nos dos 
riscos que a nossa residência corre. E quando 
somos surpreendidos por esses eventos, é 
difícil saber por onde recomeçarmos.

A Support Corretora de Seguros oferece a seus 
clientes o Seguro Residencial para que, nesses 
momentos, os transtornos possam ser 
superados com mais rapidez, e o bem-estar de 
toda a família seja restabelecido.

Aproveite seu tempo em casa 
com o que realmente importa

SEGURO RESIDENCIAL



SEGURO SAÚDE

A cada dia torna-se cada vez mais necessário a 
contratação de um seguro ou plano de saúde, 
especialmente pelo estado precário da rede pública 
de saúde. A Support Corretora de Seguros presta 
consultoria na aquisição de seguro que lhe ajude a 
cuidar de seu maior patrimônio: sua saúde.

Sua saúde em primeiro lugar



Existem pessoas que dependem financeiramente 
de você? Como essas vidas sobreviveriam na sua 
ausência? De qual forma você pode ampará-las? 
Questões como essas sempre se apresentam 
quando não existe um patrimônio solidificado 
para garantir a manutenção do padrão de vida da 
família em caso de morte de seu principal 
provedor. A Support Corretora de Seguros 
apresenta um portfólio de coberturas do Seguro 
de Pessoas que atende ao seu perfil.

Suporte para quem você ama

SEGURO VIDA



SEGUROS PARA VOCÊ

 SEGURO ALUGUEL

 SEGURO APARELHOS PORTÁTEIS

 SEGURO AUTO

 SEGURO BENS DE LUXO

 SEGURO DIT

 SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS

 SEGURO PET

 SEGURO RESIDENCIAL

 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

 SEGURO SAÚDE

 SEGURO VIAGEM

 SEGURO VIDA



SEGURO EMPRESARIAL

Proteja sua empresa contra danos ao prédio 
e ao seu conteúdo, como máquinas, móveis, 
utensílios, mercadorias e matérias–primas, 
independentemente do tamanho ou 
segmento que atua, garantindo que, em 
caso de imprevistos, as atividades do seu 
negócio não sejam prejudicadas.

Proteja sua empresa com um seguro que 
garante a tranquilidade dos seus negócios



SEGUROS EMPRESARIAIS

 AFFINITY

 PREVIDÊNCIA EMPRESARIAL

 SEGURO AERONÁUTICO

 SEGURO CRÉDITO

 SEGURO ESCOLAR

 SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA

 SEGURO FROTA DE VEÍCULOS

 SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

 SEGURO ODONTOLÓGICO EMPRESARIAL

 SEGURO PATRIMONIAL EMPRESARIAL

 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

 SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA

 SEGURO RURAL

 SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL

 SEGURO TRANSPORTES

 SEGURO VIDA EMPRESARIAL



TRABALHAMOS COM AS PRINCIPAIS SEGURADORAS

GARANTIMOS O MELHOR SERVIÇO NO MENOR PREÇO PARA VOCÊ



SUPPORT CORRETORA DE SEGUROS
Rua Paulo de Faria, 146 - 6° and. Cj. 605
Vila Gustavo | CEP 02267-000
São Paulo - SP

FALE COM A SUPPORT

SEGUROS

www.supportseguros.com.br

contato@supportseguros.com.br

(11) 2901-0859

(11) 98545-0073

facebook.com/SupportgeSeguros

instagram.com/supportseguros


