PROJETO ACSS + CN + VOCÊ
SEJA UM CORRETOR DE SEGUROS PARCEIRO! - 2021

Para a ACSS e CN CORRETORA DE SEGUROS, empreendedorismo não é uma
novidade.
Somos um grupo de empresas ligadas ao ramo de seguros, especializadas em Seguros de Vida/DPVAT.
Acreditamos no potencial do empreendedor brasileiro. Atuamos em todo o país desde 1991 através do
Grupo Coelho Neto, com mais de 70 parceiros distribuídos em todo o território brasileiro.

Temos a Oportunidade de Negócio Ideal para você!
Oferecemos boas possibilidades de ganhos, através de bônus e comissões.
► Melhor margem de comissão sobre vendas de produtos e serviços (até 30%*)
► Produtos:
● FIDAMS – Financiamento das Despesas Médicas e Suplementares (Fisioterapias);
● PLANOS de saúde bucal (Odontologia);
● SEGUROS – Seguros de Vida e de Acidente Pessoal;
● CERTIFICAÇÃO – Certificado Digital
► Treinamentos e participações em eventos

Trabalhamos com algumas das maiores seguradoras de mercado:
Seguradora Líder;
Odontoprev; e
Seguradora Prevsul

COMO FUNCIONA O PROJETO ACSS + CN + VOCÊ
A pandemia transformou hábitos e negócios no mundo todo, aumentando uso de
tecnologias e adaptação no atendimento aos clientes.
O índice de desemprego no Brasil cresceu em 2020, sendo divulgada um taxa de
13,8% (IBGE, 09/2020).

Isto nos levou a um questionamento:
Em 2021, como levar a oportunidade de ganho ao maior número possível de
pessoas no país?
Como resposta nasceu o projeto ACSS + CN + VOCÊ
A ACSS – Atlante Clube de Seguros e Serviços (plataforma de Corretores de Seguros e
de prestadores de serviços) financia a abertura de empresas, corretoras de seguros
de vida, fornece o responsável técnico junto a SUSEP e credencia a Corretora no
Programa “Corretor Parceiro”.
Assim que a Empresa é constituída e credenciada, o novo empreendedor receberá
treinamento e capacitação gratuita, através de Ensino a Distância (EAD) e
acompanhamento no seu desenvolvimento profissional.
CARACTERÍSTICA DO CANDIDATO EMPREENDEDOR:
I – Gostar de vendas;
II – Aceitar novos desafios;
III – Ter perseverança;
IV – Vontade de trabalhar;
V – Automotivação;
VI – Organização.
INVESTIMENTO INICIAL DO CANDIDATO
- Possuir endereço fixo nas cidades polos
- Possuir aparelho celular (SmartPhone/Tablet - android)
- Possuir acesso a internet
- Associar-se ao ACSS

