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SISTEMA

Na hora de fechar negócios, agilidade é essencial. Por isso, a MAPFRE acaba de lançar o upload de propostas 
digitalizadas no MAPFRE Connect Site. A funcionalidade inova o envio de propostas de contratação de seguro 
de Vida e traz ganhos significativos nos prazos de emissão, geração da apólice e pagamento das suas comissões.

NOVIDADES NA CONTRATAÇÃO 
E EMISSÃO DE PROPOSTAS DE VIDA

VÍDEO NOVO NO PEDAÇO:

A IMPORTÂNCIA 
DOS SEGUROS 
DE VIDA

Apresenta o portfólio 
de produtos e faz 
a melhor oferta 
em função do perfil 
do cliente.

ProtegidoRecebe a proposta 
digitalizada, analisa e 
subscreve o risco.

Fazem a gestão  
da apólice, atendem as 
demandas do segurado 
e renovam o contrato.

Preenche a proposta e 
a envia, digitalizada, 
para a seguradora.

Cobra a primeira 
parcela, emite  
a apólice e paga  
as comissões.
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Novo Processo: UPLOAD DE VIDA
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Com o upload de propostas, imediatamente após a efetivação, você pode entrar no sistema e realizar 
a transmissão do documento digitalizado.

Nós receberemos a proposta via sistema até o próximo dia útil e a emissão pode ocorrer no mesmo 
dia, para pagamentos por débito em conta.

O upload de propostas não altera as regras e normas de subscrição dos produtos.

A proposta física não é requisito para emissão de apólice, mas, por questões legais, a via física deverá 
ser encaminhada para nós em até 60 dias após o envio da versão digitalizada, exceto se você atua como 
Fiel Depositário. Nesse caso, basta fazer o upload da proposta e ter o documento físico por perto.

Anote aí!

A funcionalidade estará disponível para os seguros para pessoas físicas listados abaixo.  
Para cada perfil, uma solução perfeita. Clique no nome do produto desejado e veja mais detalhes:

Mais um vídeo muito legal e que você pode compartilhar 
com seus clientes! A Ana Paula Cunha, da Gerência 
Executiva de Apoio Técnico às Redes, é a protagonista e, 
hoje, vai mostrar para você quatro motivos para contratar 
um seguro de Vida. Clique aqui, assista e compartilhe!

ACIDENTES PESSOAIS VOCÊ PREMIADO

VIDA VOCÊ MULHER

VIDA VOCÊ MULTIFLEX

VIDA VOCÊ SUPERFÁCIL

O upload de propostas digitalizadas representa uma enorme melhoria em nossos processos e vai trazer praticidade 
de sobra para você, parceiro corretor. Se tiver dúvidas, ligue para a Rede Comercial ou para a Célula de Apoio, pelo 
telefone 0800 884 8855. Clique aqui e conheça o processo na prática!

VIDA

DIGITAL

Além de facilitar o seu trabalho e o dia a dia de nossas equipes, o 
Kit Digital proporciona inúmeros benefícios para nossos clientes. 
Resumindo, todo mundo sai ganhando. Veja abaixo algumas vantagens: 

• Mais agilidade no recebimento da apólice;
• No app MAPFRE Auto, o cliente tem a apólice e carteirinha 

sempre à mão, além de rapidez e praticidade para acionar o 
guincho e comunicar um sinistro, entre outras facilidades -  
clique aqui e saiba mais;

• Diminuição das solicitações de 2ª via de apólice e maior 
praticidade para todos;

• Ao evitar impressões, diminui-se o uso de papel e, 
consequentemente, o impacto ambiental causado.

Clique aqui e veja algumas das visitas que o Jonson Marques de Sousa, Diretor Comercial da Rede MAPFRE, fez aos 
corretores nos últimos meses. Anote o e-mail e fale com ele sempre que precisar: jmsouza@mapfre.com.br

Bom para você, para os segurados 
e para a MAPFRE

KIT DIGITAL

POR ESSES E MUITOS OUTROS MOTIVOS, INCENTIVE SEUS CLIENTES A OPTAREM  PELO KIT DIGITAL. 
Contamos com a sua colaboração para compartilhar estas informações sempre que for fechar um negócio!

GALERIA

Visitas do Jonson

http://prototipos.vm2.com.br/mapfre/videos/gvp2/
https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/vida-previdencia/seguro-vida/acidente-pessoais/
https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/vida-previdencia/seguro-vida/mulher/
https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/vida-previdencia/seguro-vida/multiflex/
https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/vida-previdencia/seguro-vida/superfacil/
https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/
http://prototipos.vm2.com.br/mapfre/videos/gvp2/
https://www.mapfre.com.br/seguro-br/servicos/aplicativo/mapfre-auto.jsp
mailto:jmsouza@mapfre.com.br

