




Grupo AXA
Atuando em 64 países, nossos 165 mil colaboradores estão comprometidos em colocar 
mais de 107 milhões de clientes pessoais e empresariais no centro de tudo que fazemos.

Nossa experiência em Ramos Elementares, Vida & Previdência, Saúde e Gestão de Ativos, 
nos permite oferecer o produto certo na hora certa. Um parceiro de negócios global com 
conhecimento e equipes locais.

Estamos focados em desenvolver e entregar serviços de alto nível, adaptados às 
necessidades dos clientes e que garantam um crescimento sustentável a todos.
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Pelo 9º ano consecutivo, a AXA
é a marca de seguros #1 no mundo.

Eleita a 25ª maior companhia no 
ranking Fortune Global 500.

34° companhia mais inovadora do 
mundo no ranking BCG.





AXA no Brasil
Pautada em um relacionamento confiável com parceiros e clientes e no compromisso de 
longo prazo com o mercado nacional, nossa atuação conta com mais de 400 
colaboradores que atendem a todo o país. Todas as empresas
do Grupo AXA presentes no Brasil estão unidas a serviço de nossos
parceiros e clientes em uma única filosofia: o One AXA.
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Empresas
AXA Seguros &
AXA Corporate Solutions Seguros
Seguros para pessoas físicas e jurídicas

AXA Corporate Solutions
Seguros para grandes empresas

AXA Matriz
Consultoria  em gestão de riscos

AXA Art
Seguros para o mercado da arte

AXA Assistance
Serviços de apoio e assistência

Nossos escritórios
São Paulo
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Belo Horizonte
Curitiba

Goiânia
Campinas
Joinville
Uberlândia
Recife



Portfólio de Produtos
Ramos Elementares

Cascos Marítimos
D&O e E&O
Empresarial
Garantia
Máquinas e Equipamentos
Residencial
Responsabilidade Civil
Riscos Aeronáuticos
Riscos de Engenharia
Riscos Nomeados
Riscos Operacionais
Transportes

Vida & Afinidades

Proteção de Portáteis
Bolsa Protegida
Garantia Estendida
Prestamista
Residencial
Vida e Acidentes Pessoais
Viagem

Expansão e crescimento
O ritmo acelerado de crescimento de nossas operações é fruto do compromisso em 
desenvolvoer e aprimorar soluções nas mais diversas linhas de negócio. Com dinamismo e 
visão clara das necessidades do mercado, podemos oferecer benefícios exclusivos para 
tornar nossas relações ainda mais eficieintes.

Nossas equipes contam com a experiência adquirida por todas as empresas do Grupo AXA 
para analisar e prevenir riscos.



Relacionamentos
mais próximos
É assim que fazemos negócios na AXA: 
aproximando as pessoas e comprreendendo
suas necessidades para, com nossas equipes 
comerciais e técnicas em sintonia, oferecermos 
soluções sob medida a todos os parceiros e 
clientes que a nós confiaram o gerenciamento de 
seus riscos.

Confiança e transparência são os pilares da 
atuação da AXA no Brasil, e assim vamos seguir 
conquistando pessoas e negócios em todo o 
país.

O digital como
facilitador

Acreditamos que a tecnologia é um facilitador 
de negócios e que, cada vez mais poderemos 
oferecer processos simplificados e ágeis, sem 

perder a proximidade e o zero característicos da 
AXA.

O movimento sentido à digitalização é forte 
dentro da companhia e as equipes estão 

comprometidas em ouvir nossos parceiros e 
garantir que sejam o foco de cada evolução.

Digitalizar processos e produtos, criar novos 
canais e tornar os sistemas mais inteligentes 

nos permitirá focar ainda mais no que fazemos 
de melhor: proteger pessoas.


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9

