Apresentamos nossas
principais soluções em
Benefícios para você e
sua empresa.

Trabalhamos com as principais
empresas de Seguros do
mercado para lhe oferecer o
que há de melhor em
benefícios.
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Consultoria
em Seguros e
Benefícios.
Florisvaldo dos Santos
Consultor de Seguros e Benefícios
Estou atuando no mercado de seguros há mais de 40 anos
com transparência e agilidade para que meus clientes tenham
sempre acesso as melhores soluções em Seguros e Serviços.
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Sou especializado em produtos na área de
benefícios tais como Seguro de Vida
Individual e Empresarial, Planos de Saúde
e Odontológicos, Seguro de Patrimônios,
entre outros.
Eu e minha equipe, trabalhamos com as
principais empresas do mercado para lhe
oferecer as melhores soluções para você e
seus negócios.

Planos de Saúde
Individual e Familiar

Garanta o bem estar de sua família.
O Plano de Saúde garante a você e sua família
uma assistência médica diferenciada e é ideal
para melhorar sua qualidade de vida.
Podendo ser utilizado para uma simples
consulta preventiva bem como nos casos de
urgência ou emergência médica.
Principais Coberturas
Consultas, exames, cirurgias e internações.
Benefícios e Vantagens
Ampla rede credenciada, atendimento médico
de
qualidade,
maior
celeridade
no
agendamento de consultas e na realização de
exames laboratoriais e muito mais.

Solicite agora uma cotação

Planos de Saúde
Empresarial

Garanta o bem estar de sua equipe.
A assistência médica conta com gestão de
consultas, exames, hospitais e outros serviços.
Os planos são personalizados de acordo com o
número de funcionários da empresa.
A partir de 02 pessoas.
A empresa pode optar por oferecer a seus
funcionários planos com coparticipação,
hospitalar,
ambulatorial
e
hospitalar
ambulatorial;
Possui ampla rede de hospitais, clínicas,
laboratórios e médicos credenciados;
Os benefícios podem ser estendidos a cônjuges
e filhos.
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Plano Odontológico
Empresarial

Garanta o bem estar de sua equipe.
O Plano Odontológico visa garantir uma
qualidade de vida melhor ao seu colaborador,
não só por razões estéticas, mas para prevenir
uma série de outras doenças.
Além de ser uma estratégia essencial para
reter e manter bons profissionais e evitar
também a rotatividade de colaboradores.
Algumas coberturas
Dentísticas (restaurações);
Periodontia (tratamento da gengiva);
Endodontia (tratamento de canal);
Radiologia; entre outras.
Os benefícios podem ser estendidos a
cônjuges e filhos.
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Seguro de Vida
Individual

Garanta o seu conforto e de sua família.
Investir em um seguro de vida significa garantir
conforto e amparo financeiro para você e sua
família em momentos difíceis.
Coberturas:
Proteção completa, em vida, para você, com
pagamento de diárias que mantêm seus
rendimentos caso um acidente ou doença o
afaste do trabalho; pagamento do valor
contratado em caso de doença grave ou
invalidez por acidente; reembolso de despesas
médicas e hospitalares; antecipação do
pagamento em caso de doença terminal, dentre
outras coberturas.
Conte, ainda, com proteções para sua família,
com pagamento do valor contratado e
assistência funeral, em caso de falecimento.

Solicite agora uma cotação

Seguro de Vida
Empresarial

Proteção e assistência aos colaboradores.
Planos completos e acessíveis de proteção e
assistência aos funcionários, deixando sua
empresa preparada para possíveis situações
inesperadas.
O seguro de vida em grupo proporciona mais
tranquilidade aos colaboradores e seus
familiares, além de minimizar impactos
ocasionados por eventos inesperados como
acidentes ou falecimento.
O seguro de vida empresarial pode ser
contratado por todos os tipos de empresa,
incluindo prestadores de serviço.
Participação ou não do colaborador e a
empresa poderá deduzir o valor do seguro no
Imposto de Renda. Os benefícios podem ser
estendidos a cônjuges e filhos.
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Previdência Privada
VGBL ou PGBL

Garanta dias melhores no seu futuro.
O futuro está logo ali. Por isso, é tão importante
se planejar hoje para chegar bem.
Os planos de previdência privada foram
pensados para você realizar seus projetos e se
preparar para a aposentadoria.
Seu dinheiro é aplicado em fundos diversos, de
acordo com seu perfil e sua expectativa de
rendimento.
Você escolhe um plano de acordo com seu perfil
e pode proteger sua família com renda e
pensões em caso de imprevistos.
Além disso, você escolhe como prefere receber
sua reserva financeira lá na frente.
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Nossos Contatos

Telefones
São Paulo - SP
(11) 2749-4629
(11) 99313-9224

Filial Cansanção - BA
(11) 99313-9224
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Site e E-mail

Onde Estamos

ffsantosconsultoria.com.br
florisvaldoconsultor@gmail.com

São Paulo - SP
Av. Prof. Xavier de Lima, 485
Vila Matilde - São Paulo/SP
CEP: 03557-000

Redes Sociais
facebook.com/florisvaldo.fdossantos
instagram.com/florisvaldofdossantos

Filial Cansanção - BA
Rua Marechal Lott, 566
Centro - Cansanção - BA
CEP: 48840-000

Antes de contratar um benefício
para você, sua família ou sua
empresa, faça-nos uma consulta.

Com certeza nós
vamos te surpreender!
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