SERVIÇOS

(Corretora de Seguros)
TRADE VALE
Nosso papel como corretora de seguros é buscar a melhor
alternativa de cobertura para o risco a ser assegurado, com
a melhor condição operacional e o custo mais adequado, atendendo às necessidades e
expectativas de cada cliente. Nossos profissionais são especialmente selecionados e oriundos
dos mais diferentes seguimentos de mercado, tais como: seguradoras, transportadoras,
portos, comércio exterior, operações logísticas, operações aduaneiras e indústrias, com amplo
domínio da legislação e das normas técnicas que regulam as atividades de seguros.
PRODUTOS
TRANSPORTES DE CARGA:
Para Atacadistas e Distribuidores
Seguro Completo que protege a carga contra os mais diversos tipos de riscos, com coberturas para acidente,
avarias e roubos, seguindo padrões internacionais.

SEGURO DE RISCOS FINANCEIROS:
Viabilizamos Seguros de Riscos Financeiros para atender os mais variados perfis de associados:
• Seguro de Crédito Interno - Garante indenização relativa à inadimplência dos pagamentos não efetuados pelos
clientes em território nacional.
• Seguro de garantia – Garante o cumprimento de uma obrigação contratual pelo fabricante, construtor, fornecedor,
distribuidor ou prestador de serviços. Algumas modalidades: Performance, Adiantamento de Pagamento, Garantia
Judicial (tributária, trabalhista e civil), Garantia Financeira para cumprimento de contrato entre atacadista/
distribuidor e fabricante.

SEGUROS PATRIMONIAIS:
• Escritórios, armazéns, comércios e edifícios amparados pelas diversas coberturas de acordo com a natureza
do seu negócio.
• Seguro especifico de Roubo para mercadorias em armazéns
• Seguro de Danos Ambientais (para transportes e armazenamento)
• Seguro de Frota de Veículos
• Seguro D&O – Responsabilidade Civil Profissional Administradores de Empresas
• Seguro de Cyber Risks (seguro para invasão de hackers)
• Seguro de Fiança Locatícia para os associados (CNPJ e PF)
• Seguro de Vida
• Outros produtos de seguros de interesse da categoria

VANTAGEM/DIFERENCIAL
• Expertise nos produtos oferecidos à ABAD: corretora com 22 anos de
experiência.
• Presença comercial em âmbito nacional
• Profissionais especializados em diversos ramos de seguros
• Soluções diferenciadas em Consultoria de Prevenção e Perdas
• Solução de Software para integração de informação

Contato
www.tradevaleseguros.com.br

Renato Palma
renato.palma@tradevaleseguros.com.br
Claudia Silva
claudia@tradevaleseguros.com.br
(11) 5573-4498 e (11) 9 9793-1909
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