
LANÇAMENTO

No dia 18/12, será lançado o MAPFRE Residencial + Sênior. Criado para atender as necessidades da terceira idade, o seguro  
chega para deixar o nosso portfólio ainda mais completo. As coberturas e assistências foram pensadas para garantir  
a tranquilidade do segurado nesta fase tão especial da vida. 

PRODUTO NOVO CHEGANDO  
CONHEÇA O RESIDENCIAL + SÊNIOR!

DIGITAL

Desde julho deste ano, os seus segurados têm a opção de receber o Kit Digital de boas-vindas, em vez do material impresso. 
Enviado após a efetivação da proposta, o kit pode ser acessado por qualquer smartphone e conta com tudo o que os clientes 
precisam, inclusive apólice e cartão do seguro. As vantagens são enormes:

• Praticidade 

• Redução dos custos de impressão

• Diminuição do impacto causado ao meio ambiente

• Agilidade na consulta

Todas as informações importantes sobre o seguro e a apólice podem ser encontradas no app da MAPFRE e no Portal do Cliente. 
Por tudo isso, o Kit Digital é uma ótima opção para todos.

*Se o cliente, por algum motivo, desejar receber o kit impresso depois, poderá solicitá-lo normalmente na Central de Atendimento.

A Territorial Norte/Nordeste foi o grande destaque na emissão de apólices com opção de Kit Digital, com quase 18% do total 
produzido. Abaixo, conversamos com o Diretor da Territorial, Hamilton Torres Sobrinho, que falou sobre a iniciativa. Veja!

“Nosso mundo é digital, inclusive quando se fala em soluções para seguros. Nesta realidade, o 
app MAPFRE Seguros tem sido muito bem recebido por nossos parceiros corretores e, a cada 
dia, cresce exponencialmente a opção de receber o Kit Digital no momento da efetivação da 
proposta, no MAPFRE Connect Cálculo. 

Acessível a qualquer segurado através do smartphone, o app oferece todas as informações 
da apólice, acionamento do sinistro e assistências e carteirinha digital. Tudo de forma prática e 
sustentável, já que não temos a impressão. É, sem dúvida, uma solução ágil, moderna e eficiente, 
que ajuda a diminuir custos e está sendo incorporada com muito sucesso.” 

NOVO KIT 
DIGITAL – UMA 
ÓTIMA IDEIA

MAPFRE VIDA PME GLOBAL 
NAS PRATELEIRAS

Lançado no dia 7/12, o Vida PME Global já está sendo 
comercializado. Na mesma data, enviamos a você um Minuto 
MAPFRE, com todas as informações sobre o produto e um e-mail 
marketing feito especialmente para ajudar nas prospecções - 
para conferir, clique aqui.

Releia o material, divulgue o lançamento do MAPFRE Vida PME 
Capital Global aos seus clientes e boas vendas!

VIDA

ASSISTÊNCIA + SÊNIOR

Descontos 
em farmácias

Instalação de barras de apoio 
e fitas antiderrapantes em 

escadas e tapetes

Indicação de 
profissionais 

de saúde

Locação de muleta, cadeira 
de rodas, cama hospitalar  

e cilindro de oxigênio

E muito mais, como reposicionamento 
de móveis, transporte para tratamento 

fisioterápico, instalação de duchas higiênicas, 
entre outras assistências. 

Assistência + Sênior adicional
Além das assistências e coberturas especiais, o segurado também pode contratar, adicionalmente, um kit de 
monitoramento de idosos (teleassistência), que possibilita um atendimento remoto destinado às situações  
em que o cliente precise de ajuda. 

Anote aí!
•  O MAPFRE Residencial + Sênior pode ser contratado a partir de 10x R$ 15,99;

•  O produto será oficialmente divulgado para o mercado em janeiro de 2018, 
mas as vendas já poderão ser feitas a partir do lançamento, no dia 18/12.

PAUTAS? COMENTÁRIOS? SUGESTÕES? 
Escreva para nucleodeconteudo@bbmapfre.com.br
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MAPFRE SEGUROS É ELEITA 
A SEGURADORA MAIS 
SUSTENTÁVEL DE 2017
Pela quinta vez consecutiva, a MAPFRE Seguros foi eleita a seguradora 
mais sustentável do ano pelo Guia Exame de Sustentabilidade, publicação 
 mais importante da área no Brasil. Para nós, praticar uma gestão 
sustentável é essencial e, por isso, ganhar um prêmio como esse  
é motivo de muito orgulho.

Este reconhecimento é uma ótima notícia, indicando  
que estamos no caminho certo na missão de 
transformar a sociedade. Uma atuação baseada  
em práticas socioambientais e de governança, além 
de garantir o crescimento sustentável da companhia, 
contribui com as gerações atuais e futuras. 
Luis Gutiérrez, Presidente das áreas de Auto, Seguros Gerais e Affinites

“ “

Ser eleita a seguradora mais sustentável por tantos anos só é possível com  
a contribuição de todos, incluindo você, parceiro corretor. Obrigado!

PARCERIA

NOSSOS VOTOS 
DE FIM DE ANO 
Parceiro corretor, o fim do ano está logo ali. 
Por isso, nós, da MAPFRE, aproveitamos para te 
agradecer por um 2017 repleto de novas vendas, 
sucesso e uma parceria ainda mais forte. Que 
o nosso relacionamento continue crescendo e 
que o próximo ano traga muita prosperidade.

INSTITUCIONAL

COBERTURAS

INCÊNDIO ROUBO VENDAVAL DANOS 
ELÉTRICOS

ENTRE 
OUTRAS
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