
 

01 - Qual é a melhor empresa para fazer o seguro? 
 
Não tenha dúvidas, a melhor e mais completa corretora de seguros é a CifraSeg. Com ótima 

avaliação no mercado, oferecemos há mais de 25 anos um excelente trabalho especializado em 

mercado corporativo e também com soluções sob medidas para seguros pessoais. 

 
Temos clientes em variações segmentadas como empresas, empreendimentos comerciais passando 

pela pessoa física e sempre visando atender a sua demanda. 

 
Somos uma das maiores corretoras do Brasil, com reconhecimento premiado. Interessou? 

Acesse o nosso site: http://cifraseg.com.br/ e faça um orçamento conosco. 
 
#corretoracifraseg #comercial #residencial #condominio #segmentos #seguro #segurovida 

 
 

http://cifraseg.com.br/


 

02 - E os créditos da minha empresa? 
 
Fique tranquilo que cuidamos disso para você. 

 
A CifraSeg opera com seguros de crédito, permitindo que suas faturas sejam pagas da maneira 

correta, evitando complicações. Em caso de problemas de não pagamento, a seguradora é acionada 

e realiza a indenização de forma correta, fazendo que a empresa não tenha perdas significativas, 

dando total segurança e tranquilidade para o seu negócio. 

 
CifraSeg, a maior corretora de seguros do Brasil 

 
Acesse o link http://cifraseg.com.br/seguros-de-credito/ e solicite orçamento 

 
#corretoracifraseg #comercial #residencial #condominio #segmentos #seguro #segurodevida 

#empresas #creditos #indenização 

http://cifraseg.com.br/seguros-de-credito/


 
 

03 - Protegendo o patrimônio de sua empresa. 
 
A proteção de patrimônio é algo essencial para toda empresa, independente do ramo. A Cifra Seg 

oferece o seguro "Empresarial Multirisco", trazendo segurança com relação aos prejuízos de 

perdas, danos e de bens de propriedade. 

As propostas podem ser variadas de acordo com as necessidades do cliente. O nosso seguro 

"Empresarial Multirisco" traz a garantia de preservação dos conteúdos do seu estabelecimento 

(mercadorias, máquinas, computadores) e preserva o local de qualquer tipo de prejuízo. 

 
Temos uma excelente equipe de assistência 24 horas para manter a sua empresa funcionando de 

maneira correta. 

 
 
Interessou? 

 
#corretoracifraseg #comercial #residencial #condominio #segmentos #seguro #segurovida 

#empresarial #riscos #perdas #empresarialmultirisco 

 
Acesse o nosso site cifraseg.com.br e peça já o seu orçamento.  



 

4 - Qual é a seguradora ideal para o meu condomínio? 

É claro que é a CifraSeg. 
 
Temos uma grande experiência com mais de 25 anos no mercado, sempre solucionando e 

oferecendo o que os nossos clientes desejam. Apresentamos as melhores soluções de 

seguradora aos condomínios, com análises minuciosas, passando por fatores geográficos e 

condições estruturais. Em nossa corretora, temos um serviço de 24 horas envolvendo serviços 

de limpeza, manutenção hidráulica, eletricista, entre outros. 

 
Acesse o nosso site: www.cifraseg.com.br e venha fazer um orçamento para o seu condomínio, além 

do serviço de qualidade temos o melhor preço do mercado. 

 

#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #condominio #eletrica #hidraulica 

 

 

http://www.cifraseg.com.br/


5 - Quer ter garantia em sua obra? 

 
A Cifra Seg traz isso para você com muita eficiência e qualidade. Sabemos que em uma obra pode 

acontecer alguns problemas que se não houver uma corretora de seguros dando o suporte 

necessário, o prejuízo pode ser muito grande. 

A nossa empresa traz soluções que buscam cobrir os riscos e danos durante a execução da obra com 

garantia e proteção. São apólices estruturadas que oferecem a cobertura certa no momento desejável 

 
Sua empresa e funcionários protegidos! 

 
Acesse o nosso site e venha fazer um orçamento com a gente. 

 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #obras #protecao #funcionarios 

 
www.cifraseg.com.br 
 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

06 - Ei, empresário! Já ouviu falar no nosso seguro garantia? 
 
O nosso seguro garantia traz o cumprimento fiel de obrigações e leis previstas em contrato, seja ele 

público ou privado. É um seguro contratado pelo tomador em favor do segurado, oferecendo mais 

vantagem se for comparado com as tradicionais cartas de fiança bancária. O seguro garantia traz 

custos menores e não afeta de maneira negativa a linha de crédito bancário do tomador. Graças a 

esse seguro que o capital de giro de sua empresa não fica comprometido para novos investimentos. 

 
Assegure o cumprimento das obrigações! Temos 

o que você precisa 

Acesse o nosso site: www.cifraseg.com.br e faça um contato conosco. 
 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #empresas #empresario #segurogarantia 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
07 - Reconhecimento no mercado é tudo! 

 
Somos uma das maiores empresas do ramo com mais de 25 anos de experiência. Sempre focando 

no melhor para os nossos clientes, oferecendo produtos sob medida e com pronto atendimento de 

sinistros e conflitos. 

Fomos premiados como os melhores do seguro em 2017 e 2019, além de ser a única empresa 

do ES a receber esse prêmio, o que nos enche de orgulho e satisfação. 

Trabalhos tanto com o jurídico quanto pessoa física! Estamos 

entre as melhores corretoras do Brasil. 

Acesse o nosso site www.cifraseg.com.br 
 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 

 

08 - O ideal para evitar danos em sua empresa 
 
A Cifra Seg oferece o seguro de garantia judicial que faz com que danos em patrimônios de 

empresas sejam evitados, substituindo penhoras e depósitos 

judiciais em ações transitando em juízo nas áreas do direito trabalhista, tributário e cível. 

Por meio deste seguro, a CifraSeg cobre as obrigações que possam ser imputadas até a sentença 

do juiz, fazendo com que a empresa evite imobilizar montantes que serão muito mais importantes 

em caixa do que imobilizados em depósitos judiciais. 

 
Evite prejuízos danosos nas áreas do direito trabalhista, tributário e cível. 

 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #justica #juiz #garantiajudicial 

 



 
 

09 - Seguro em alto mar?  

A CifraSeg garante! 

Sabemos bem que o trabalho em alto mar precisa ter proteção e segurança contra eventuais 

incidentes. Foi pensando nisso que criamos o seguro "Cascos Marítimos", que visa reparar e auxiliar 

para embarcações que atuam como apoio marítimo e a à plataforma, embarcações pesqueiras e 

transporte de cargas e passageiros. 

Estamos aqui para garantir mais segurança em alto mar e auxiliar de maneira eficiente em 

alguma irregularidade. 

 
Proteja seu patrimônio, passageiros e tripulação. 

 
Acesse o nosso site e solicite um orçamento, temos o melhor preço unido com um trabalho 

excepcional 

w ww.cifraseg.com.br 
 

#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #viagem #altomar #navegar 

http://www.cifraseg.com.br/


 
10 - Quem vai cobrir os riscos da minha empresa? É claro que somos nós! 
 

A CifraSeg oferece o seguro de riscos diversos, totalmente recomendado para empresas e indústrias. 

Esse seguro cobre qualquer tipo de dano na empresa, desde furtos qualificados até problemas 

elétricos. Nós temos a solução para o seu problema e somos uma das maiores corretoras do Brasil. 

Fique tranquilo e deixe com a gente. 

 
Acesse o nosso site e venha fazer um orçamento sem compromisso. Garantimos o melhor trabalho 

com a melhor equipe 

 
 
www.cifraseg.com.br 

 
 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #equipe #empresas #industrias 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

11 - O seguro mais completo e eficiente do Brasil 
 
Quando afirmamos que o nosso trabalho tem qualidade e eficiência, não estamos mentindo. 

A CifraSeg tem o seguro Aeronáutico, que garante segurança de responsabilidade civil, com uma 

equipe técnica 24 horas disposta a atender em qualquer problema. Buscas, salvamento, 

emergências, primeiros socorros e despesas medicas fazem parte do seguro. 

 
Trabalhe com mais segurança e garantia 

 
Acesse o nosso site: www.cifraseg.com.br e faça um orçamento, temos o melhor preço do 

mercado! 

 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #seguroaeronautico #atendimentomedico 

 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

12 - Venha fazer um seguro e obter mais tranquilidade É isso mesmo que você acabou de ler. 

Somos uma das maiores empresas do Brasil no ramo de seguros. A nossa missão é suprir os variados 

clientes, trazendo satisfação e tranquilidade. Trabalhamos com as principais empresas nacionais e 

temos mais de 25 anos de história nesse ramo. 

Você é pessoa física? Temos os mais variados tipos de seguro pra você! Não perca tempo. Acesse o 

nosso site ou mande um direct em nossas redes sociais. 

 
CifraSeg, sempre visando o melhor para os clientes. 

 

w ww.cifraseg.com.br 
 

#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

13 - E o seguro do meu carro? Quem resolve? Claro que 

somos nós, a CifraSeg! 

Um carro é um elemento de suma importância na vida da gente, não é mesmo? E sabemos também 

que esse objeto corre alguns riscos de acidentes, furtos. Nós da CifraSeg oferecemos um seguro de 

acordo com o desejo do cliente. Levamos em conta as condições do veículo, os trajetos que ele 

acostuma a percorrer e quais modalidades devem ser aplicadas em caso de sinistro. 

 
De acordo com o que você deseja 

 
E o preço? O mais acessível possível! 

 
Acesse o nosso site e faça uma simulação 

 

w ww.cifraseg.com.br 
 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #seguroautomotivo #carro #seguranca 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 

 

14 - Seguro de imóveis com o melhor preço do mercado. 

 

É isso mesmo! 
 
Na CifraSeg temos um excelente serviço de seguro que disponibiliza pra você, produtos 

customizados para proteção de seu patrimônio. Esse seguro envolve uma cobertura dos mais 

variados problemas e oferece uma assistência técnica super eficiente com chaveiro, instalação de 

chuveiro, mão de obra para conserto de eletrodomésticos, instalação de pratileiras, entre muitas 

outras características que são necessárias no funcionamento de um lar. 

 
Proteção e agilidade, só na CifraSeg! 

 
Acesse o nosso site www.cifraseg.com.br e venha fazer um orçamento ou fale com um dos nossos 

consultores 

 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

15 - Porque o seguro de vida é necessário? 
 
Em casos de morte, doenças e invalidez, o seguro de vida se faz necessário para previnir o impacto 

financeiro. Esses problemas são sérios e precisam de auxilio monetário em diversos aspectos. O 

seguro traz a segurança que toda família precisa ter. Aqui na CifraSeg temos variados seguros de 

vida, indo do individual ao familiar e de acordo com a necessidade do cliente. 

 
Quer garantir mais tranquilidade para a sua vida e de sua família? 

 
Acesse o nosso site: www.cifraseg.com.br 

ou converse com um dos nossos consultores no direct. 
 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

16 - Quer ter uma viagem tranquila? Faça um seguro com a CifraSeg! 

O nosso seguro viagem permite que o segurado tenha mais proteção e tranquilidade em sua viagem, 

com um amplo serviço de assistência 24 horas. O nosso seguro viagem também oferece aos clientes, 

assistência médica em qualquer lugar do mundo e cobertura para casos de bagagem extraviada. Esses 

e muitos outros serviços para você. Vai de acordo com a sua viagem! 

Aproveite o seu passeio sem preocupação. Gostou né? 

Acesse o nosso site www.cifraseg.com.br ou fale com um dos nossos consultores através do direct. 

 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #viagem #assistencia 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

17 - Alguns profissionais estão propícios a alguns riscos de sua profissão e é preciso ter 

segurança nesse aspecto. Por isso a CifraSeg oferece um excelente trabalho em seguro de 

responsabilidade civil, garantindo assistência jurídica e financeira de forma rápida e eficaz. 

Profissionais como: médicos, dentistas e advogados podem se beneficiar com esse seguro. 

 
Garanta tranquilidade e proteção com a CifraSeg. Não perca tempo, a hora é agora! 

Faça um orçamento através do nosso site: www.cifraseg.com.br ou fale diretamente com os nossos 

consultores através do inbox 

 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #responsabilidadecivil #assistenciajuridica 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

18 - Tranquilidade para os autônomos 
 
É isso mesmo que você acabou de ler. Aqui na CifraSeg temos a solução para você que trabalha por 

conta própria. O nosso seguro DIT é um suporte financeiro em caso de impedimento de trabalho por 

doença ou acidentes, trazendo estabilidade em seu rendimento, com uma indenização pelos dias não 

trabalhados. Faça uma cotação de valor através do site www.cifraseg.com.br ou fale com um dos 

nossos consultores no direct. 

 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #autonomos #trabalhoporconta 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

19 - A mais completa em seguros. 

  

Há mais de 25 no mercado, somos uma das maiores corretoras de seguro do Brasil. 

Sempre oferecendo qualidade e maestria em nossos serviços, trabalhamos com os 

diversos tipos de seguro. De seguro de objetos a seguro de vida, trazemos a proteção 

necessária para o cliente  

 

Conheça mais sobre a gente através do site: www.cifraseg.com.br 

 

#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

 



 
 

20 - Seu equipamento náutico precisa de seguro? 

 

A nossa empresa oferece soluções em seguros para equipamentos de pequeno, médio e grande 

porte cobrindo algumas avarias como riscos, trincos e não funcionamento de equipamentos de 

embarcação. É o que você precisa para fazer aquele passeio de primeira. Vá tranquilo! 

 
Aproveite o seu lazer! Interessou né? 

Acesse o nosso site:www.cifraseg.com.br e faça um orçamento! 

#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #seguro #serviconautico #equipamentonautico #viagem 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

21 - Dê a proteção que o seu equipamento merece. 
 
Quando afirmamos que damos total proteção ao seu equipamento, não estamos brincando. Tablets, 

notebooks, celulares e equipamentos eletrônicos no geral, precisam de seguro para não ter prejuízos. 

Roubos, quebras e molhadura são algumas dos principais problemas que podem acontecer com 

esses equipamentos, por isso não perca tempo. Aqui na CifraSeg temos o melhor preço para você 

proteger o seu equipamento 

 
Acesse o nosso site www.cifraseg.com.br 

 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #segurodeequipamentos #celular #tablets 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

22 - 25 anos construindo uma história de sucesso 
 
Somos referência em corretora de seguros no Brasil inteiro. Recebemos premios por duas vezes 

consecutiva pelo nosso trabalho. O nosso reconhecimento vem por oferecer aos nossos clientes, um 

serviço com qualidade e maestria. Os mais variados tipos de seguro, tanto para pessoa jurídica quanto 

pessoa física! Contrate um trabalho primoroso e sério. Acesse o nosso site e garanta excelência e 

proteção. 

w ww.cifraseg.com.br 
 

#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial 

http://www.cifraseg.com.br/


 

23 - Trabalho em Equipe! 
 
A CifraSeg tem a satisfação de ter uma equipe numerosa para atender as demandas de qualquer 

serviço de seguro que oferecemos. Resolução rápida unida com um serviço de qualidade, esse é um 

dos lemas da nossa empresa. Seja mais do que um cliente, seja um parceiro satisfatório. Conte com 

a gente! 

 
Acesse o nosso site www.cifraseg.com.br 

ou converse com um dos nossos consultores em nossa página do 

Facebook/Instagram. 

 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 

 

24 - CifraSeg é garantia para você. 
 
Oferecemos mais de 18 tipos de seguro, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. 

Somos a melhor corretora de seguros do Brasil, pois levamos ao cliente exatamente o que ele 

necessita de forma rápida e com muita qualidade. 

Utilizamos de práticas inovadoras no mercado, atendendo necessidades específicas de forma 

diferenciada. Só a CifraSeg entrega o melhor serviço de seguros pra você! 

 

Curta a nossa página nas redes sociais e acesse o nosso site w ww.cifraseg.com.br 
 

#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 
Anúncios 

 
01 - Ei médico, não se preocupe! 

 
Você que é médico, nós temos uma novidade excelente para você. Estamos com um seguro de 

responsabilidade civil para te garantir toda assistência jurídica e financeira. Não podemos te deixar 

na mão em nenhum momento e a CifraSeg sempre traz o melhor para você. Fique tranquilo! 

 

Acesse o nosso site e faça um orçamento: w ww.cifraseg.com.br 
 

#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #medicos #trabalholiberal 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 

 

2- Ei contador! temos a solução para você! 
 
Você que é contador, nós temos uma novidade excelente para você. Estamos com um seguro de 

responsabilidade civil para te garantir toda assistência jurídica e financeira. Não podemos te deixar 

na mão em nenhum momento e a CifraSeg sempre traz o melhor para você. Fique tranquilo! 

 

Acesse o nosso site e faça um orçamento: w ww.cifraseg.com.br 
 
 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #contador #trabalholiberal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

3 - Seguro? Temos a solução para você, advogado! 
 
 
Você que é advogado, nós temos uma novidade excelente para você. Estamos com um seguro de 

responsabilidade civil para te garantir toda assistência jurídica e financeira. Não podemos te deixar na 

mão em nenhum momento e a CifraSeg sempre traz o melhor para você. Fique tranquilo! 

 

Acesse o nosso site e faça um orçamento: w ww.cifraseg.com.br 
 
 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #advogado #trabalholiberal #advocacia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 

4 - Deixe de ter problemas em suas obras 
 
A CifraSeg vem aqui para te oferecer o seguro mais eficiente para a sua construção civil. Temos plena 

consciência de que uma obra pode passar por alguns problemas e foi pensando em você que criamos 

o nosso seguro de risco de engenharia e rc obras. Buscamos mensurar os riscos durante a execução 

da obra, instalações e montagens de todos os tipos. Agimos de forma certa no momento certo. 

Bacana né? 

Mande um direct pra gente ou acesse o www.cifraseg.com.br 
 
 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #construcaocivil #seguro #protecao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cifraseg.com.br/


 

 

5 - Comprou um carro novo? Temos o seguro que você precisa! 
 
É isso mesmo que você acabou de ler. Aqui na CifraSeg temos um seguro completo para o seu carro. 

Reparando danos, com atendimento 24 horas para sinistro, com o melhor preço do mercado. Fazemos 

uma análise completa do que o seu carro precisa fazendo um plano de acordo com a sua necessidade. 

 
E o preço? 

 
O mais acessível possível! 

 
Entre em contato com a gente através do direct ou do nosso site: 

w ww.cifraseg.com.br 
 
#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #automotivo #segurodeveiculos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cifraseg.com.br/


 
 
6 - CifraSeg é garantia para você. 

 
Oferecemos mais de 18 tipos de seguro, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. 

Somos a melhor corretora de seguros do Brasil, pois levamos ao cliente exatamente o que ele 

necessita de forma rápida e com muita qualidade. 

Utilizamos de práticas inovadoras no mercado, atendendo necessidades específicas de forma 

diferenciada. Só a CifraSeg entrega o melhor serviço de seguros pra você! 

 

Curta a nossa página nas redes sociais e acesse o nosso site w ww.cifraseg.com.br 
 
 

#cifraseg #seguros #corretoradeseguros #segurofinanceiro #segurodevida #atendimento 

#seguroresidencial #variedade #trabalhoeficiente 

 
l 

http://www.cifraseg.com.br/

