
Quem Somos

O Grupo Liberty Brasil é parte da Liberty 

Mutual, seguradora americana, líder 

global, com operações em 30 países, 

cerca de 50.000 funcionários e 900 

escritórios

A Fácil Assist oferece soluções em 

Assistência 24 horas e Call Center 

customizadas para atender a demanda 

da sua empresa
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Empresa independente do Grupo Liberty 

Seguros Brasil, fundada em 2011

Loja Fácil Assist



Quem Somos

A Fácil Assist oferece soluções em 

Assistência 24 horas e Call Center 

customizadas para atender a demanda 

da sua empresa

Empresa independente do Grupo Liberty 

Seguros Brasil, fundada em 2011



Solidez

1. 145 Clientes Corporativos

2. 5.000.000 de Beneficiários 

3. 600.000 Ligações atendidas mensalmente

4. 90.000 Assistências prestadas mensalmente

5. 1.060 Funcionários

6. 02 Unidades Operacionais

7. 20.000 Prestadores em todo território nacional

8. 72% de NPS
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1 Quem é a Fácil Assist?

A Fácil Assist é a empresa de assistências do Grupo Liberty Brasil, uma 
empresa estabelecida no mercado que conta com uma rede de mais de 
20 mil prestadores em todo Brasil. De guincheiro a chaveiro, a Fácil tem!

Pensando em trazer uma nova inovação, a Fácil Assist criou uma 
plataforma onde os corretores de seguro podem ofertar serviços 
residenciais e automotivos de forma totalmente online.  
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2 Como se cadastrar?

1 - Preencha todos os seus dados em: 
(https://loja.facilassist.com.br/cadastro/liberty?utmi_p=liberty) 
em até 48 horas você receberá um e-mail de confirmação de cadastro.

Após cadastrado você terá acesso ao nosso portal de afiliado, onde você 
fará a gestão de vendas; comissões e pedidos vendidos. 

2 - Já sou cadastrado, como acesso o portal de afiliados? 
Basta entrar no link https://facilassist.ymi.io/

https://loja.facilassist.com.br/cadastro/liberty?utmi_p=liberty
https://facilassist.ymi.io/
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3 Como acessar meu link exclusivo?

Através do portal https://facilassist.ymi.io/ você terá acesso ao seu 
Dashboard de vendas e ao seu código de página exclusivo! 

https://facilassist.ymi.io/
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3 Como acessar meu link exclusivo?
Na página MINHA CONTA , você terá o seu código exclusivo. Copiando 
essa URL você pode divulgar em mídias sociais ou até na sua própria 
página. Essa é sua página exclusiva e todas as vendas serão suas!
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4 Comissões

Todas as vendas são automaticamente direcionadas ao seu código 
exclusivo. 

Regras de Comissionamento:

▪ 15% fixo de comissão para todas as vendas
▪ Para pedir o saque é necessário ter um saldo de R$100,00 à receber
▪ Todos os saques serão processados no dia 15 do mês seguinte a 

solicitação
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5 Quais produtos são vendidos?

Com a loja Fácil Assist você poderá vender serviços de assistência sob 
demanda. São serviços residenciais e automotivos, todos prestados pela 
Fácil Assist.
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5 Alguns dos serviços vendidos
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6 Como compartilhar?

Copie o seu link exclusivo 
(ex: https//exeplocorretora.parceiros.facilassist.com.br/liberty)
E compartilhe na página da sua corretora; no seu WhatsApp; Facebook ou 
Instagram! 



Obrigado!


