
Grupo Franco

Franco Seguros

Administradora das marcas Franco 
Seguros e Franco Contábil. 
Há mais de 10 anos, se destacando no 
interior de São Paulo, como uma das 
maiores empresas dos setores: Corretora 
de Seguros e Assessoria Contábil.
O Grupo Franco, sabe que para alcançar 
excelência em sua categoria, é preciso 
estar sempre cuidando de sua conduta e 
desempenho.
Por isso, estipulamos missão, visão e 
valores, na qual acreditamos serem 
fundamentais para a instituição, clientes 
e colaboradores. 
Um modelo saudável de negócios!

Nossa Visão:
Ser reconhecida como a melhor empresa 
do setor, com um modelo sustentável, e 
totalmente integrada ao cliente. 
Nossa Missão:
Oferecer aos clientes uma efetiva 
consultoria em seguros, utilizando 
práticas e soluções inovadoras que 
atendam às necessidades específicas, 
com um atendimento personalizado e 
diferenciado. 
Nossos Valores: 
Ética, Seriedade e Transparência em 
todos os aspectos com clientes e 
c o l a b o r a d o r e s ,  d e s e n v o l v e n d o  
responsabilidade e confiança entre as 
partes.

Tranquilidade para 
toda a família.
“Você“ tranquilo para 
sonhar mais e voar. SEGUROS

SEGURADORA

Descontos e condições sob medida;

Equipe exclusiva para sinistro;

Estrutura própria;

Departamento TOP Qualit ( otimizando a qualidade dos 
serviços prestados e reduzindo significativamente 
possíveis falhas.) 

Atendimento rápido e eficaz;

Máxima Satisfação e Aprovação dos Clientes.

Corretor FULL TIME; 

Automóvel

Moto

Imóvel

Vida e Previdência

Vida - Pequenas e Medias Empresas

Especialista em Seguro Automóvel, a Franco Seguros, oferece o produto “Seguro Auto”, que foi feito 
para garantir o seu carro, mas também é um seguro que possui inúmeros serviços desenvolvidos 
especialmente para facilitar o seu dia a dia e deixar você e sua família mais tranquilos. Porque nós 
sabemos que, no seu carro, o mais importante continua sendo você e quem você quer bem!

Você e sua Moto sempre Seguros!
Sabemos da sua paixão por motos. Por este motivo a Franco Seguros oferece o produto “Seguro Duas 
Rodas” para sua motocicleta. Com praticidade desde a contratação, a sua segurança na cidade, na 
estrada, em qualquer lugar.

Proteção para seu Patrimônio!
Para proteger seu imóvel e garantir a segurança de seu patrimônio, a Franco Seguros oferece os 
produtos: “seguro empresarial, residencial, condomínio e imobiliária”, para cuidar de seus bens 
mais valiosos. 

No decorrer de nossas vidas, fazemos seguro de nossa casa, carro, empresa, enfim de todos os bens 
adquiridos. Mas de que maneira você protege o seu maior patrimônio: sua vida e de sua família? Os 
produtos de “Vida e Previdência” que a Franco Seguros disponibilizam a você, proporcionam a 
manutenção de seu padrão de vida e de sua família, hoje e no futuro.

A Franco Seguros tem disponível o produto “Seguro de Vida - Pequenas e Médias Empresas”, que 
oferece aos seus funcionários um seguro com valores mais acessíveis, garantias das mais básicas as 
mais completas e opcionais dos mais diversificados.

Porque a Franco Seguros?
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