
A Raydan Seguros oferece as 
melhores coberturas de:

Vida, Patrimonial e Benefícios.
Conheça outras soluções e

produtos da Raydan em

www.raydanseguros.com.br
contato@raydan.com.br

Rua Alagoas, 1.314 BH/MG
conj. 914 a 916 CEP: 30130-160

Telefones:
(31) 3223-5536 (BH e região)

0800-745-6300 (outros estados)

A mais completa em seguros

quer você mais completo!



•

•

•

•

 Motorista amigo que leva você e seu carro para casa quando 

não estiver em condições de dirigir.

 Reposição de estepe em caso de roubo ou furto exclusive 

deste.

 Centro Auto motivo,onde em caso de acidente, você nem 

precisa ir à oficina, a RAYDAN cuida de tudo para você.

 Saldo Financiamento, que garante o pagamento do saldo 

devedor do financiamento em caso de sinistro de perda total.

• 

•  

•  

Seguros de Vida e Acidentes Pessoais com coberturas 

opcionais de diagnóstico de câncer e funeral.

Seguros sob medida para garantir a sua proteção e a da sua 

família.

A maneira mais prática para obter tranquilidade de acordo 

com seu estilo de vida.

•

•

•

 Serviços como chaveiro, encanador, reparo de rede de 

telefonia, transporte e guarda de móveis, entre outros.

  Despesas fixas que garantem o pagamento de diária no caso 

de paralisação total da atividade do segurado.

 Danos elétricos que em caso de curto-cirquito acidental 

cobre danos a fios, enrolamentos, válvulas, chaves, circuitos, 

conduites, materiais de acabamento e equipamentos elétricos.

• 

•  

•

• 

Serviços como conserto de eletrodomésticos, chaveiro, 

encanador, eletricista entre outros.

Check-up Residencial, que identifica e corrige problemas na 

residência.

   Sorteios mensais de R$ 5 mil.

Diárias de indisponibilidade e aluguel que garante o 

pagamento das despesas com diárias caso o imóvel segurado 

fique indisponível.

•

•  

•

  Produtos segmentados de acordo com seu perfil.

Assistência Escola Online para seu filho.

  Opção de contratação de cobertura de risco.

A RAYDAN Corretora de Seguros, em parceria com as 

principais seguradoras do mercado, está sempre atenta às 

necessidades do cotidiano escolar para trazer soluções 

inovadoras e eficientes. Destacamos alguns seguros 

desenvolvidos que trazem soluções na medida certa e 

garantem a sua tranquilidade. 

Proteção de Vida, 

Patrimonial e Benefícios

Para mais informações acesse: www.raydan.com.br
Telefones: (31) 3223-5536  (BH e região) 

0800-745-6300  (Outros estados)

SEGURO AUTO

SEGURO RESIDENCIAL

SEGURO PREVIDÊNCIA

SEGURO VIDA E 

ACIDENTES PESSOAIS

SEGURO EMPRESARIAL 

ESCRITÓRIOS E CONSULTÓRIOS


