
CRS CORRETORA DE SEGUROS



NOSSA HISTÓRIA : 

Funda oficialmente no ano de 2001, a CRS CORRETORA já atendeu mais
de 4000 clientes em sua rede de negócios, com foco e atendimento
personalizado, nossa empresa tornou-se referencia regional em vendas
de seguros, ano a ano nossa corretora vem batendo recordes de vendas,
sendo hoje uma das 10 maiores revendedoras de seguros no Vale do
Paraíba, uma conquista que traz ainda mais cobranças para manter o
nível de atendimento e qualidade de serviço.



Missão: Proteger os sonhos dos nossos clientes, nosso maior objetivo é trazer
garantia e segurança no patrimônio dos nossos clientes, fazendo um trabalho
excelente e promovendo a qualidade através de um suporte único.

Visão: Oferecer aos nossos clientes um suporte de continuidade, dentro da nossa
empresa o relógio funciona de acordo com a necessidade dos nossos parceiros, o
que mais enxergamos não são os números, mas o quanto podemos proteger o
patrimônio de cada cliente que acreditou na nossa empresa.

Valores: Ética, transparência nas ações, valorização do espírito de equipe, busca
continua por melhorias e inovações e excelência no atendimento ao cliente.



• Contamos com mais de 10 colaboradores especializados, equipe essa
que passa por constantes treinamentos de atualização, queremos
oferecer muito mais do que um atendimento, estamos preparados para
atender qualquer necessidade.



SEGURO AUTO

SEGURO SAÚDE

SEGURO DE VIDA

SEGURO VIAGEM

SEGURO EMPRESARIAL

SEGURO RESIDENCIAL

SEGURO DE FROTAS

SEGURO FIANÇA

SEGUROS EM GERAL



ALGUNS PARCEIROS



Bradesco: Top 5 no ranking Bradesco Empresarial.

Bradesco: Top 5 no ranking Bradesco Seguros no seguimento Auto/RE.

Porto Seguro: Top 7 no ranking Porto Seguro no seguimento Auto/RE.

NOSSOS RESULTADOS:



.

CRS CORRETORA
“ PROTEGENDO SONHOS”

E-mail: Andre@crscorretora.com.br ( Diretor)      

E-mail: Celso@crscorretora.com.br ( Diretor)

E-mail: saude@crscorretora.com.br

Contato: (12) 9.7405-1157  /  (12) 9.9607-0202 ( Andre Ivo)   

Contato: (12) 9.9635-0101  ( Celso Ribeiro)
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