
Soluções 
em seguros 
& benefícios 

UMA CORRETORA COMPLETA PARA VOCÊ E SEUS NEGOCIOS



Sim, somos uma
corretora de seguros
PORÉM DIFERENTE DAQUELAS QUE VOCÊ CONHECE, MUITO MELHOR. 

PARCERIA COM AS MELHORES E
MAIORES SEGURADORAS DO MERCADO

01

SOLUÇÕES EM DIVERSOS SEGUROS 
PESSOAIS, PATRIMONIAIS E BENEFICIOS

02

DESDE 1997, JÁ SOMAMOS MILHARES DE CLIENTES. 
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Plano de saúde
empresarial,  
um benefício de
verdade para
você, sua família
e sua empresa. 

CONSULTORES ESPECIALIZADOS EM



Por que a Yashaya
é diferente de outras corretoras?



Ajudamos você com pedidos de autorização de guias e
agendamentos de exames de alta complexidade,  solicitações de
reembolso e demais burocracias.

Atendimento Exclusivo

Você não paga nada a mais pelo nosso serviço pois nossa
remuneração vem exclusivamente das operadoras. 

Custo ZERO!

Te ajudamos através de uma análise detalhada a contratar o
plano que mais se adequa às suas necessidades, com a
melhor negociação de preços e com total imparcialidade.

Melhor escolha



E ainda 
tem muito mais
por trás de tudo
o que fazemos...

Simplicidade e Facilidade

Transparência em todas as nossas
operações para você  ter, entender e
acompanhar as melhores decisões. 

CERTEZA DE QUE SERVIMOS AS PESSOAS  POR ALGO MUITO MAIOR - 1  PEDRO 4:10

Parceria consolidada para ir em busca
das melhores negociações e soluções.

Eficiência através de anos de experiência
de uma equipe de especialistas
comprometidos com sua satisfação.  



Ter um plano
de saúde é o
terceiro maior
desejo do
brasileiro.

*PESQUISA REALIZADA PELO INSTITUTO VOX POPULI A PEDIDO DO INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE SUPLEMENTA (IESS)



Nota máxima de
recomendação

"Somos clientes da Yashaya há mais de 15 anos. Nunca precisei me preocupar com nada. Desde a
escolha do plano até acompanhamentos para ajuda com reembolsos, escolha de médicos e lugares para

agendar exames, sempre contei com a pronta ajuda da equipe Yashaya. Indico para todo mundo!"
 

Patricia (Sócia Proprietária)

 "Encontramos na Yashaya o perceiro que tanto precisávamos para nos auxiliar nos processos do dia a dia
do nosso setor dentro da empresa. Um atendimento rápido e eficiente para resolver as demandas em que
esse benefício exige para todos os nossos colaboradores. Diferente de tudo o que já tínhamos vivenciado
com outras corretoras. Agora nos sentimos confiantes e não trocamos a parceria da Yashaya por nada."

 
Paulo (Diretor de RH)



Planos Odontológicos

Seguro de Vida Individual e Coletivo 

Previdência Privada 

Seguros Patrimoniais (Empresa e Residência)

Seguro de Automóvel 

Seguro de Responsabilidade Civil 

Seguro Aluguel / Fiança Locatícia 

Seguro Garantia Contratual 

Seguro de Risco de Engenharia (Obras)

Você se lembra
quando dissemos 
que somos completos?
Então...



(11) 4153-5078 
CONTATO@YASHAYA.COM.BR

WWW.YASHAYA.COM.BR 
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Obrigado!


