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CLIENTES

Amigo corretor, você e a MAPFRE têm um objetivo em comum: cuidar do 
segurado de todas as maneiras possíveis, a qualquer hora e em qualquer 
lugar. Por isso, estamos com uma excelente promoção para o mês de maio.

QUEM CONTRATA O

GANHA VOUCHERS DE

MAPFRE 
RESIDENCIAL

SERVIÇOS AUTO!

EXTRA
PARA OS SEUS CLIENTES:

EM MAIO, TEM PROTEÇÃO 

Coberturas
• Incêndio, raio e explosão
• Roubo e furto
• Danos elétricos

Assistências
• Chaveiro
• Encanador
 

 
• Eletricista
• Vidraceiro

MAPFRE Residencial

O segurado garante a proteção de sua casa...

Kit especial de balanceamento das quatro rodas + 
uma higienização do ar condicionado de  
R$ 120,00 por apenas R$ 50,00

25% de desconto em pneus.

Na compra da cobertura Proteção Garagem, 
o cliente garante serviços gratuitos de reparo e 
cristalização de para-brisa, regulagem de farol, 
lubrificação de canaletas e aditivo de limpador.

* Válidos para seguros contratados em maio.  Após a confirmação da emissão da apólice,  
o voucher será enviado por e-mail durante o mês de junho.

Verifique aqui a lista de unidades dos parceiros. O voucher será enviado de acordo com 
a localidade do segurado e a presença de unidades das empresas parceiras.

... e ganha vouchers* de descontos e serviços para seu carro!

Mais do que benefícios para o segurado, esta promoção também 
vai garantir muitas vendas para você! Aproveite a oportunidade 

e venda muito neste mês.

ABORDAGEM DE VENDAS

Maio é a época de renovações de seguros residenciais e um bom 
período para valorizar a cobertura plurianual junto aos seus clientes. 
Confira os benefícios que valem destaque e utilize-os 
para fechar muitos novos negócios!  

SEGURO 
RESIDENCIAL 
AS VANTAGENS QUE MOTIVAM 
A RENOVAÇÃO PLURIANUAL

Optar pela renovação plurianual garante proteção estendida  
de 2 a 5 anos. Esse formato de contratação ainda oferece: 

E mais: 

Melhor custo-benefício 
Comparado ao seguro anual, o 
plurianual custa menos por ano. 

Preço fixo 
Protegido contra a inflação do 
período, já que o seguro dos 
próximos anos já estará pago.  

Livre de variações  
O número de sinistros ao longo dos anos 
não gera aumento no valor do seguro.  

Parcelamento  
Em até 6x sem juros.  

=

$

Além de todas essas vantagens, com o seguro plurianual, seus segurados não precisam  
se preocupar em renovar o seguro a cada ano. É tranquilidade garantida no longo prazo!

Amplas coberturas 
básicas e opcionais; 

Assistências 
24 horas.

O nosso produto Vida Você Mulher é um seguro diferenciado 
que, além das coberturas básicas e comuns a outros produtos, 
oferece suporte no diagnóstico de câncer e assistências 
especiais, como babá, troca de pneus e conserto de 
eletrodomésticos. 

Para falar sobre todas as vantagens deste seguro, a TV do 
CQCS (Centro de Qualificação do Corretor de Seguros) 
produziu um vídeo que contou com presença da nossa 
Superintendente Executiva de Produtos de Vida Individual, 
Karina Massimoto, para explicar sobre o produto. 

Clique aqui para assistir e ter ainda mais argumentos  
em suas negociações!

MAPFRE explica o VIDA VOCÊ MULHER 

NA MÍDIA

FIQUE LIGADO

A Fundación MAPFRE acaba de lançar o Dicionário MAPFRE de Seguros, uma ferramenta muito útil para quem 
não domina os termos do universo de seguros. O material já está disponível e você pode compartilhá-lo com 
seus clientes. Lá, eles encontrarão centenas de expressões e siglas, tudo bem explicado. E, claro, se você quiser 
relembrar ou consultar algum termo, também pode acessar o dicionário. Clique para conhecer!

DICIONÁRIO MAPFRE DE SEGUROS 

https://www.mapfre.com.br/seguro-br/servicos/area-do-cliente/beneficios/clube-de-beneficios/veiculos-motos.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=6aZWVqDDPbE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6aZWVqDDPbE&feature=youtu.be
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/br_pt/publicacion/diccionario-mapfre-seguros/

