
A melhor 
gestão de 
benefícios para 
sua empresa.



Com forte atuação no mercado, o Grupo 
Líder Seguros e Benefícios, tornou-se nos 
últimos anos uma das maiores corretoras 
e administradoras de seguros de 
Pernambuco.

Com equipe de profissionais capacitados, 
distribuídos nas áreas técnicas, administrativa e 
de gestão de contratos, todos focados em 
oferecer a melhor assistência em seguros e 
benefícios.

Sobre nós



Visando facilitar e agilizar o trabalho das áreas 
responsáveis por seguros e benefícios em sua 
empresa, o Grupo Líder coloca toda sua 
experiência na elaboração do melhor produto  
para o perfil de sua empresa, colocando-se a 
disposição do RH e do DP para gestão do 
benefício contratado.

Vantagens de 
ser um cliente 
do Grupo Líder

• Consultoria na identificação do produto ideal 
para sua empresa;

• Acompanhamento da sinistralidade; 

• Divulgação do produto(s) contratado(s);

• Palestra de orientação;

• Entrega de certificados, carteiras e/ou faturas;

• Movimentação de fatura (Inclusão e exclusão);

Toda esta consultoria sem custo
para sua empresa.

• Assistência corporativa especializada para cada 
produto contratado.



Nossos produtos
SAÚDE Total gestão do 
contrato, proporcionando 
maior segurança e 
transparência, referente a 
utilização e análise de 
sinistralidade. 

ODONTOLOGIA
Apoio na divulgação e 
administração do contrato
fazendo desde a 
movimentação de 
inclusão/exclusão até a 
interlocução com a operadora. 

SEGURO DE VIDA
Os melhores produtos do 
mercado com o diferencial da 
consultoria na hora da 
contratação da apólice e 
acompanhamento durante 
toda a vigência do contrato.

AUTO COLETIVO
Gestão de apólices coletivas de 
seguros de auto, bike e moto, 
exclusivos para frotas próprias e 
veículos de funcionários/ 
dependentes. Este produto traz 
muitas vantagens e descontos que 
só o Grupo Líder oferece. 

INCÊNDIO E 
CONDOMÍNIOS
A  melhor apólice com as 
coberturas necessárias para 
garantir seu patrimônio. 

SEGURO VIAGENS
Proteção em viagens nacionais 
e internacionais, além de contar 
com diversos serviços e 
assistências para manter sua 
tranquilidade durante a viagem.

SEGURO PARA
EQUIPAMENTOS
PORTÁTEIS
A segurança de poder 
transitar com seus 
equipamentos portáteis com 
tranquilidade. 

ASSISTÊNCIA
RESIDENCIAL
Com a Assistência 
Residencial você conta com 
um pacote que proporcionam 
mais conforto e tranquilidade 
para sua residência.

RESPONSABILIDADE 
CIVIL
Proporcionando cobertura para 
diversas atividades profissionais.



Site com links exclusivos para sua empresa, 
auxiliando na divulgação dos benefícios 
contratados para seus funcionários.

Nossas ferramentas



Nossos parceiros

SEGURADORAS
Sulamérica
Bradesco
Caixa Saúde
Porto Seguro
Itaú Seguros
Seguros Unimed

Mapfre Seguros
Tókio Marine
HDI Seguros
Allianz Seguro
Excelsior Seguros

OPERADORAS
Amil Saúde
Hapvida
Intermédica
Ortoclin

OdontoSystem
OdontoGroup
Mais Odonto



Praça de Casa Forte, 525 
Casa Forte, Recife/PE 

CEP 52061-420
TEL.: 81 3084 7777

www.grupoliderseguros.com.br


