
MAPFRE CONFIRMADA                
NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO  
DOS CORRETORES DE SEGUROS
De 12 a 14 de outubro, Goiânia (GO) receberá um dos principais 
eventos do mundo dos seguros. Organizado pela FENACOR, 
o congresso terá como tema “O Setor de Seguros na Era 
Digital”. 
 
• 5 mil participantes; 
• Debate sobre o promissor futuro do mercado; 
• Palestras de incentivo e a efetiva troca de informações; 
• Atualizações sobre os dados e a evolução do setor. 

 
A MAPFRE Seguros já confirmou presença e contará com um estande completo, com direito a estúdio de rádio, onde serão gravadas 
entrevistas com corretores para o programa Valor do Seguro, na Rádio Bandeirantes, BandNews FM e Rádio Trânsito. Com 
novidades e muito assunto para botar em dia, estamos te esperando por lá, corretor! Para saber mais e fazer sua inscrição, acesse o site  
do evento.

Você, que sempre leva tranquilidade para todos, tem mais é que comemorar. São suas propostas, suas apólices e seu jeito de cuidar 
dos outros que fazem toda a diferença.

No imprevisto, é você que protege. Na hora do aperto, é você que passa segurança. E é por isso que a MAPFRE Seguros tem 
total confiança no seu trabalho. 

Por tudo isso, parabéns pelo Dia do Corretor, muito obrigado pela parceria e que venham mais apólices por aí!

PAUTAS? COMENTÁRIOS? SUGESTÕES? 
Escreva para nucleodeconteudo@bbmapfre.com.br
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SAIBA MAIS  +

EVENTOS

DIA DO CORRETOR DE SEGUROS
12 DE OUTUBRO

CRÉDITO PREMIADO: A CAMPANHA CONTINUA!
Com o objetivo de aumentar as vendas do MAPFRE Auto  
no cartão de crédito, a campanha Crédito Premiado vai até  
o dia 30/11.

Para cada proposta fechada através desse meio de pagamento,  
você ganha uma comissão adicional de R$ 50,00! Além disso,  
a venda no cartão de crédito: 

•  Reduz o número de cancelamentos, já que não haverá 
inadimplência;

•  Elimina o risco de cancelamento do seguro por falta de 
pagamento;

•  Prevê o pagamento da comissão na emissão da apólice. 

Incentive seus clientes a usarem o cartão de crédito e boas vendas!

PARABÉNS!

FALE COM O ANALISTA – PROXIMIDADE COM OS SEUS SEGURADOS
Pensando em cuidar ainda mais dos segurados de forma próxima e humana na ocorrência 
de um Sinistro Automóvel, implantamos recentemente uma comunicação via e-mail 
para que clientes, terceiros e corretores tenham contato direto com o analista responsável 
pelo processo. 
 
Esta iniciativa abrange os cerca de 18 mil segurados que são atendidos mensalmente, com 
o objetivo de dar visibilidade e garantir que eles possam contar conosco em todos os 
momentos do processo. Mais tranquilidade e transparência, pois tudo na vida tem jeito.

Confira um exemplo de nossas comunicações:

PARCERIA

CAMPANHA

AUTO


