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Uma empresa de grupo societário familiar, constituída no

dia 08 de novembro de 2012 na cidade de São Paulo, onde

conquistou credibilidade e solidez no mercado. A Vegga se

tornou expecialista em intermediar contratações de todos

os segmentos de seguros desde planos de saúde à seguro

residencial e automotivo.

NÓS SOMOS UMA CORRETORA E CONSULTORIA DE 
SEGUROS ESPECIALIZADA EM VOCÊ!
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Analisar estrategicamente as necessidades

dos nossos clientes e parceiros, e assim

atendê-los de forma personalizada,

apresentando as melhores condições.

Consideramos que a condecoração dos

profissionais atuantes em nossa equipe é o

trinfo para atingirmos os objetivos com

qualidade, resultante no primor de

atendimento ao cliente.
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MISSÃO



Ser reconhecida por clientes e

parceiros como referência no mercado

de seguros, alinhado ao

aprimoramento constante dos nossos

profissionais, boa oferta e gestão de

excelência.
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VISÃO



VALORES
01

Responsabilidade e

compromisso nos

assuntos

relacionados à

prestação de serviço

e atendimento.
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Atuar de forma ética,

transparente e justa,

prezando sempre o

respeito mútuo aos

nossos clientes,

parceiros e

colaboradores.

03Comprometimento Normas morais Dinamismo e proatividade

Operar com arrojo e

eficácia, rastreando

soluções prévias.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Somos uma corretora que visa a transparência e

excelência no serviço que prestamos. Engajados a

encontrar o melhor para cada perfil de cliente,

trabalhamos com as principais operadoras do Brasil

para assim buscar o que melhor lhe atende.

NOSSO DIFERENCIAL
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NOSSOS 
PARCEIROS
Trabalhamos com as melhores operadoras e

seguradoras do país afim de oferecer aos

nossos clientes o que existe de melhor no ramo

de assistências em geral

*

*Entre outros consulte um dos nosso corretores para saber mais. 07



SAÚDEPLANOS 
DE SAÚDE

Ter um plano de saúde nesses momentos, garante a você a segurança 
por saber que ele arcará com as despesas e não você. Ter um plano lhe 
garante que sempre que for necessário seu acesso a um atendimento 
médico de qualidade estará garantido.

As pessoas têm se preocupado cada vez mais em ter qualidade de 
vida. Para isso, é fundamental cuidar também da saúde bucal, 
consultando o dentista regularmente. Com um plano odontológico, você 
tem acesso ao dentista sempre que precisa, tanto para providenciar 
tratamentos quanto para cuidar da prevenção.

ODONTOPLANOS 
ODONTOLÓGICOS

NOSSOS PRODUTOS
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AUTOSEGURO 
AUTOMOTIVO

RESIDENCIALSEGURO 
RESIDENCIAL

Quanto mais usamos um veículo, mais exposto ele fica a riscos de 
acidentes, furto ou roubo. Ao contar com um seguro auto, 
preferencialmente de cobertura compreensiva, você garante seu 
investimento e protege seu veículo de possíveis problemas.

Com um Seguro Residencial completo você poderá ter o suporte 
necessário para reconstruir sua casa em caso de incêndio, por exemplo, 
ou readquirir bens em casos de roubo ou furto além da assistencia 24hr 
emergenciais. Ao ter um seguro residencial você poderá viajar com 
tranquilidade, pois saberá que a casa estará protegida.

VIDASEGURO 
VIDA

O seguro de vida é essencial para preservar o padrão financeiro da 
família em caso de ausência, doença grave ou acidente. Essa solução 
assegura que, mesmo em ocasiões de perda, os beneficiários não 
tenham a renda afetada nem esgotem suas reservas.
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PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA 
PRIVADA

CONSÓRCIOCONSÓRCIO

RESPON. CIVILRESPONSABILIDADE 
CIVIL

A previdência privada é ideal para você ter uma renda no futuro ou 
complementar sua aposentadoria, mas você pode usar o dinheiro 
investido para realizar um projeto como comprar uma casa, viajar, 
pagar uma faculdade. Também é possível fazer uma previdência para 
uma criança, como um filho, neto ou sobrinho.

 Consórcio é uma associação de dois ou mais indivíduos, empresas, 
organizações ou governos (ou qualquer combinação destas entidades), 
com o objetivo de participar numa atividade comum ou de partilha de 
recursos para atingir um objetivo comum.

O Seguro de Responsabilidade Civil ajuda exatamente nisso, pois cobre 
os danos causados por uma conduta culposa a terceiros no exercício 
da profissão. O produto garante reembolso a eventuais indenizações 
por danos materiais ou corporais que forem causados sem intenção.

10



VIAGEMSEGURO 
VIAGEM

FROTASEGURO 
FROTA

PETPLANO
PET

O seguro viagem para destinos nacionais é tão importante e completo quanto 
para destinos internacionais. Além de cobrir despesas médicas, odontológicas e 
farmacêuticas, os planos nacionais cobrem a prática de diversos esportes, 
assistência jurídica e a total assistência em casos de extravio de bagagem.

O seguro de frota é uma economia vantajosa para o segurado, pois o custo de 
emissão da apólice é cobrado uma única vez, em vez de haver uma cobrança 
para cada veículo. O risco é calculado de uma forma ampla, e com isso a oferta 
entre corretores e seguradoras cresce, possibilitando descontos especiais para 
as empresas.

Os animais de estimação fazem parte da vida das pessoas em todo o planeta. O 
Brasil está entre os maiores mercados pet do mundo, ocupando o segundo lugar, 
atrás apenas dos Estados Unidos. Descubra tudo o que podemos oferecer para 
deixar seu pet ainda mais feliz e saudável.
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CONSULTORIA
Estudo personalizado de
acordo com cada cliente,

identificando sua real
necessidade e moldando a
partir deste ponto o
produto em questão que
melhor o satisfazer em
todos os âmbitos
desejados.

1

2

3

CONSULTORIA

GESTÃO

ANÁLISE
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1

2

3

• Agilidade operacional: domínio de todos
os processos comerciais e operacionais

GESTÃO

• Movimentações das apólices: inclusões,
exclusões, reembolsos e autorizações

• Canal de apoio ao RH, financeiro e
funcionários

• Envio de faturas e relações atualizadas

• Feedback constante sobre todas as
movimentações

• Sistema próprio de gestão de análise da
sinistralidade
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CONSULTORIA

GESTÃO

ANÁLISE



1

2

3

ANÁLISE
Os clientes possuem acesso direto e
independente via web e podem consultar
dados sobre a utilização dos planos de
saúde, indicativos que permitem mensurar
e administrar a utilização, controle de
custos, permitindo a racionalização do uso
do benéfico saúde.

além de identificar casos crônicos da
carteira, possibilitando a gestão de ações
de natureza corretiva ou preventiva de
curto, médio e longo prazo, melhorando a

qualidade de vida das pessoas inclusas
no contrato e a performance do mesmo.
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CONSULTORIA

GESTÃO
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Fale 
Conosco
Teremos o prazer de atende-lo em um 
dos nossos canais de atendimento 
ao cliente Endereço

Rua Barão de Itapetininga, 221, 5º andar, 
República, 
São Paulo/SP – CEP 01042-912

Telefone
(11) 3132-2200 | (11) 3777-7879

E-mail
contato@veggaseguros.com.br
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