




a prudential
A Prudential do Brasil é uma seguradora de vida subsidiária 

da Prudential Financial, Inc., uma das maiores companhias 

de serviços financeiros do mundo, com sede nos EUA. Com 

uma história de mais de 135 anos de prestação de serviços 

financeiros, a Prudential Financial oferece uma variedade de 

produtos e serviços, atendendo clientes em vários países da 

América, Ásia e Europa. Sua marca é um dos símbolos mais 

reconhecidos e confiáveis do mercado: o Rochedo, ícone 
de força e estabilidade.

PRudential Financial, inc.

A Prudential é comprometida em ajudar clientes individuais e 

institucionais a crescer e em proteger seu patrimônio por meio 

de uma variedade de produtos e serviços, incluindo seguro 

de vida, annuities, serviços relacionados a aposentadoria, 

fundos mútuos e investment management. Para obter mais 

informações, visite www.prudential.com.

Prudential do Brasil Seguros de Vida S.a. 
CNPJ 33.061.813/0001-40 
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sustentabilidade 

Na Prudential, os negócios estão alinhados com ações socioambientais, afinal, cuidar do 

planeta hoje é mais uma forma de proteger o futuro de todos. 

Pensando nisso, a seguradora tem inovado sua forma de interagir com seus segurados, 

investindo em ações como a comunicação digital, que permite aos clientes cadastrados 

ter acesso on-line à maioria dos documentos relacionados às suas apólices.

Essa e outras ações são norteadas por uma política ambiental estabelecida pela 

Prudential Financial, Inc.: a Pru Rock Solid Eco Smart, um compromisso global da 

companhia com o meio ambiente.  Além disso, a Prudential desenvolve e estimula ações 

sociais alinhadas com os Objetivos do Milênio da ONU, que visam à educação, saúde, 

inclusão social e geração de emprego em conjunto com o desenvolvimento sustentável. 

Para mais informações sobre as ações socioambientais da seguradora, acesse

www.prudentialdobrasil.com.br.

o  negócio
Há mais de 35 anos, a Prudential do Brasil vem atendendo às necessidades dos 

brasileiros no setor de seguros. No Brasil, atua no setor de seguro de vida individual, 

difundindo a proteção voltada para as necessidades de cada família.

ValoReS eSSenciaiSViSãoMiSSão

Com atenção e carinho, 
oferecer segurança 
financeira e
tranquilidade para
quem você mais ama.

Ser a mais confiável e 
admirada seguradora
do Brasil.

•	Ser digno de confiança
•	Concentração no cliente
•	Respeito mútuo
•	Vencer

prêmios
Ao longo da sua história, a Prudential do 

Brasil foi reconhecida pela dedicação às 

famílias brasileiras e pelo compromisso ético 

com todos aqueles envolvidos em seus 

negócios. Confira os prêmios recebidos:

Guia Você S/a exaMe

Em 2013, pelo 8º ano 
consecutivo, foi reconhecida 
como uma das 150 
Melhores Empresas para 
Trabalhar no Brasil.

GReat Place to
woRk - BRaSil

Foi eleita uma das 100 
Melhores Empresas 
para Trabalhar no Brasil 
em 2013, pela 4ª vez 
consecutiva.

cluBe de Vida eM
GRuPo do Rio de
janeiRo

Em 2013, pelo 4º ano 
consecutivo, foi premiada 
como Seguradora de Vida 
Individual do Ano.



seguros de vida
personalizados
Imprevistos acontecem. Esse é o motivo pelo qual tomamos várias ações para 

minimizar suas consequências. Uma das soluções mais tradicionais e preventivas 

para lidar com o inesperado é fazer um seguro de vida, permitindo uma vida mais 

tranquila ao indivíduo e à sua  família.

Conheça os diferenciais da Prudential do Brasil e proteja o que a vida tem de melhor!

Seguros Sob Medida

Os planos de seguro da Prudential do Brasil consistem em uma combinação de 

coberturas ajustadas às necessidades de cada segurado, formando uma apólice  

de seguro única, sob medida para cada pessoa ou família.

Análise Prévia do Risco – Underwriting

Todos os exames necessários para análise são feitos antes da contratação da 

apólice, é a chamada análise prévia do risco – underwriting, que permite verificar  

a quais fatores de risco o proponente está exposto, podendo lhe oferecer um valor 

de prêmio adequado. Além disso, esse procedimento também permite que, na 

maior parte dos casos, a Prudential ofereça cobertura para pessoas com doenças 

ou eventos preexistentes e para as que exercem profissões ou hobbies de risco 

previamente analisados.

Prêmio Nivelado

Todos os seguros apresentam prêmios distintos por sexo e idade de contratação, 

sem aumento por idade durante o ciclo de vida da apólice. O reajuste, obrigatório 

por lei, só ocorre uma vez ao ano, a cada data de aniversário da apólice, de acordo 

com a inflação.



soluções que garantem
segurança Financeira e

tranquilidade para quem
você mais ama.
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atendiMento inStitucional: 

3003 7783  
(capitais ou regiões metropolitanas)

0800 200 7783  
(demais localidades)

Sac: 

0800 282 5907  
(info. públicas, reclamações ou cancelamentos)

0800 606 1111  
(pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

aceSSe: 

www.prudentialdobrasil.com.br

ouVidoRia: 

0800 200 0110


