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CONSULTA DE CAPITALIZAÇÃO VIA MOL
Você sabia que os nossos clientes podem encontrar tudo sobre seus títulos de capitalização direto na plataforma 
digital MOL – MAPFRE ONLINE? Pois é, agor a, todas as informações estarão disponíveis na área de clientes do 
nosso portal. Para acessar, clique aqui.

no Clube de Benefícios MAPFRE
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FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

De olho na violência e pensando em proteger os segurados sempre, nós temos a assistência a vítimas de crime. 
Ela faz parte do MAPFRE Vida PME e auxilia clientes assaltados, com orientações sobre como tirar documentos, 
despacho de táxi para casa ou delegacia, transferências entre hospitais e ambulâncias para o translado.

A assistência a vítimas de crime foi tema de matéria no jornal O Globo. Clique aqui, confira a reportagem e 
aproveite para oferecer mais essa vantagem para a sua base.

SAIU NO O GLOBO: MAPFRE E A COBERTURA 
DE ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS DE CRIME

A assistência a vítimas de crime é disponibilizada como parte do seguro de vida para pequenas e médias 
empresas. Quando a empresa contrata um seguro de vida para seus funcionários, ela pode escolher diversos tipos 

de assistência, como funeral, chaveiro, eletricista, entre outras. Queríamos colocar algo que fosse diferenciado e,  
por isso, escolhemos a assistência a vítimas de crime, pois vimos que teria uma boa aderência ao produto.”

Karina Massimoto,  superintendente executiva de Seguros Individuais e Coletivos da MAPFRE

Dia das Mães no Clube de Benefícios MAPFRE

CAMPANHA

Está chegando a hora de homenagear aquela pessoa especial, que oferece muito cuidado, carinho e amor materno. 
Por isso, o Clube de Benefícios MAPFRE criou uma grande e exclusiva promoção para seus segurados. Confira:

*Descontos válidos apenas para compras no e-commerce

Os descontos são válidos de 23/04 a 15/05 e podem render presentes incríveis.  
Divulgue essa promoção exclusiva para os seus clientes!

10% de desconto 
em perfumes* 

Até 50% de desconto em 
produtos selecionados + 5% 
de desconto em todo o site*

NA MÍDIA

PARCERIA

O VALOR DO SEGURO:
UNIÃO ENTRE MAPFRE E 
CORRETORES, SUCESSO 
GARANTIDO!

“O Valor do Seguro” é um programa de rádio 
que criamos com o objetivo de desmistificar o 
seguro, com o apoio daqueles que mais entendem 
do assunto: vocês, nossos corretores. Por isso, 
convidamos alguns parceiros para falar sobre 
a importância da proteção. Cada episódio foi 
transmitido na Rádio Bandeirantes e divulgado 
em nossas redes sociais. O resultado foi incrível! 
Milhares de pessoas foram impactadas e 
aprenderam bastante sobre a nossa área de atuação.

São mais de 30 episódios sobre temas diversos, 
como: "A recusa do sinistro", "A influência que seu 
carro na garagem traz no valor do seguro", "Razões 
para contratar um seguro para agronegócios", 
"Entenda o seguro para gado de corte", 
"Desmistificando que o seguro residencial é caro", 
"Qual é o papel social do seguro?", entre muitos 
outros.

Para conferir “O Valor do Seguro” e 
ficar por dentro do mundo dos seguros, 
clique aqui.

MAPFRE EQUIPAMENTOS 
PORTÁTEIS ELETRÔNICOS  
ENTENDA OS DETALHES DE CADA COBERTURA 

O Brasil está cada vez mais conectado. Já somos mais de 
100 milhões de pessoas com acesso à internet, sendo 
a maior parte dessa conexão realizada via celular, seguida 
por computadores, tablets e smart TVs, de acordo com 
levantamento realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). O que isso significa? Que quanto mais 
informações são armazenadas nesses aparelhos, mais valiosos 
eles se tornam. Esse fato representa um argumento forte e 
que você pode utilizar em oportunidades de vendas, parceiro 
corretor. 

O número crescente de aquisições de dispositivos móveis 
explica o interesse por um seguro como o MAPFRE 
Equipamentos Portáteis Eletrônicos. 

Na hora de conversar com seus clientes, é importante deixar clara a diferença entre furto simples e furto 
qualificado. Entre as situações que caracterizam furto simples, estão: 

• Objeto levado de mesa de bar ou restaurante;  
• Objeto retirado de bolsa ou mochila;  
• Outros casos que resultem no simples desaparecimento do bem.

O furto simples costuma ocorrer sem que a vítima perceba e sem estragos ao redor. 
Esse tipo de sinistro não é coberto pelo MAPFRE Equipamentos Portáteis Eletrônicos.

•  Roubo: quando há contato entre o criminoso e a vítima, com violência ou ameaça;

•  Furto qualificado: quando não há contato entre o criminoso e a vítima; o objeto é levado 
mediante arrombamento ou destruição de obstáculo, como quebra de cadeado, por exemplo. 

•  Acidente de causa externa com prejuízos causados por incêndio, raio e/ou explosão, impacto 
de veículos, aeronaves ou embarcações; 

•  Danos Elétricos.

Dispositivos protegidos 

Coberturas básicas 

Coberturas adicionais 

Smartphones Câmeras NetbooksTablets Notebooks Outros

Atenção: 

Sempre que necessário, utilize essas informações para manter os seus 
segurados informados e facilitar as negociações. Boas vendas! 

CULTURA

Após o sucesso em São Paulo, “Jean-Michel Basquiat – Obras da Coleção Mugrabi” chega a Brasília. Com 
patrocínio da MAPFRE, a mostra, que reúne mais de 90 peças do artista que fez história em Nova York, estreia 
no CCBB no dia 21 de abril, dia do aniversário da cidade. 

Parceiro corretor, você está mais do que convidado para conferir essa exposição imperdível e ver de perto a 
obra de um dos maiores nomes da arte mundial. Dê uma passada lá e aproveite!

Onde:
Centro Cultural Banco do Brasil – DF 
SCES, Trecho 2, lote 22
(61) 3108-7600 

Nos vemos lá!

JEAN-MICHEL  
     BASQUIAT NO DF!

Exposição estreia em 21/4

BASQUIAT NO DF 
De 21/4 a 1/7 
Terça a domingo, das 9h às 21h  
Entrada franca

https://mol.mapfre.com.br/clubeMapfre/acesso/login.jsp
https://oglobo.globo.com/rio/seguradoras-oferecem-assistencia-vitimas-de-crimes-22579233

