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Oportunidade de negócios para você
Parceiro corretor, a MAPFRE está sempre criando novas iniciativas para aumentar as suas vendas. Dessa vez, 
nós estamos oferecendo 15% de desconto no MAPFRE Residencial para clientes Auto e Vida! A 
promoção não tem data para acabar e já está sendo comunicada por meio de e-mails marketing. 

Para aplicar o desconto, basta selecionar o grupo de afinidade "COM SEGURO AUTO OU VIDA DO GRUPO 
SEGURADOR" na tela de cálculo do MAPFRE Connect e prosseguir com a cotação e efetivação da proposta. 

Aproveite a oportunidade para falar com seus clientes que já têm seguro de carro e podem aproveitar a mesma 
proteção em suas casas. Boas vendas!

ABORDAGEM DE VENDAS

Cobertura adicional de Verbas Rescisórias em caso de Morte – VRM

Em caso de falecimento do segurado, esta cobertura garante o reembolso das seguintes verbas 
rescisórias cobertas:

• Saldo de salário (correspondente aos dias trabalhados pelo funcionário no mês da rescisão)
• Aviso prévio indenizado e proporcional ao tempo de serviço
• Férias vencidas e/ou proporcionais acrescidas de um terço constitucional
• Décimo terceiro salário proporcional
• Multa de 40% sobre o saldo do FGTS
Limite de indenização: até 25% do capital de Morte, no limite de R$ 15 mil.

Cobertura adicional de Despesas Diversas por morte – DD

Assegura o pagamento de capital segurado contratado, complementar à indenização por morte 
natural do cliente.
Limite de indenização: até 25% do capital de Morte, no limite de R$ 15 mil.

Cobertura adicional de Despesas Diversas por Invalidez Permanente Total por 
Acidente – DDIPTA

Assegura o pagamento de capital segurado contratado, complementar à indenização por invalidez 
total do segurado causada exclusivamente por acidente pessoal coberto.
Limite de indenização: até 25% do capital de Morte, no limite de R$ 15 mil.

Cobertura adicional de Indenização Especial em caso de Invalidez Permanente 
total ou parcial por Acidente – IEIPA

Em caso de invalidez parcial ou total do segurado, causada exclusivamente por acidente pessoal 
coberto, a cobertura garante o pagamento de uma importância segurada, complementar à 
cobertura adicional de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA. O valor é 
limitado ao capital segurado contratado.
Limite de indenização: até 100% da cobertura de Morte.

•  O limite de capital de Decessos subiu para R$ 15 mil;

•  A cobertura de Verbas Rescisórias é perfeita para grandes empresas que não cabem no Pró-
Trabalho, mas precisam seguir as Convenções Coletivas exigidas. É importante lembrar que a 
cobertura se restringe a contratos com vínculo de empregado x empregador;

•  A cobertura IEIPA é um complemento de até 100% à cobertura de IPA, que vai até 200%. 
Assim, é possível atender empresas que precisam de até 300% de indenização para a cobertura, 
muitas vezes, por causa de Convenções Coletivas;

•  Nos casos de Morte e IPTA, a cobertura de Despesas Diversas garante ao segurado o 
pagamento de valores adicionais. Para Invalidez, a verba serve para auxiliar com as despesas 
decorrentes, como adaptações de veículo e residência, por exemplo;

•  As coberturas não estão disponíveis no MCC, mas podem ser solicitadas no campo de 
observações. Assim, serão incluídas no cálculo pela Área de Cotações Personalizadas.

VIDA

INSTITUCIONAL

MAPFRE na Semana ENEF
De 14 a 20 de maio, acontecerá a 5ª Semana Nacional de Educação Financeira. Organizado pelo Comitê 
Nacional de Educação Financeira (CONEF), o evento promove ações educacionais gratuitas para disseminar 
conceitos de planejamento financeiro e previdenciário. São inúmeras iniciativas, públicas ou restritas, 
presenciais ou online, entre outras.

A MAPFRE vai abrir seus cursos de EAD, feitos em parceria com o SEBRAE, para todas as oficinas interessadas! 
Confira os cursos disponíveis:

• Oficinas Sustentáveis

• Qualidade no atendimento – Oficina de Reparação Automotiva

Indique às oficinas que você conhece! Para acessar os cursos, clique aqui.

A MAPFRE acredita que capacitação é algo essencial para continuar crescendo. Por isso, 
contribuir para que nossos parceiros e outros prestadores ofereçam serviços cada vez 
melhores é motivo de muito orgulho para nós! Assim, você também pode ter a certeza de 
que seus segurados serão atendidos com o padrão MAPFRE.

PARCERIA

NOVA ETAPA 
DA VOLVO 
OCEAN RACE

DEPOIS DO DESCANSO, 

Após muitos dias enfrentando os mares, os competidores da Volvo Ocean Race fizeram uma pausa em Itajaí-SC 
para recarregar as energias. Por lá, nós montamos uma recepção especial, com o Boulevard MAPFRE e 105m² de 
entretenimento. Era exatamente o que os tripulantes precisavam para começar a nova etapa, no dia 22/4, com 
força total rumo à cidade de Newport, EUA.

Repleta de emoção, diversão e festa, a passagem da maior regata do mundo pelo Brasil foi um enorme sucesso! 
Que tal reviver esses momentos com a gente, parceiro corretor? Confira abaixo algumas fotos do evento.

NOVAS COBERTURAS DO SEGURO DE VIDA
No dia 23/4, entraram no nosso portfólio quatro novas coberturas de produtos Vida, que podem ser comercializadas 
na apólice Específica. É importante que você conheça as novidades e utilize-as na hora da comercialização! Confira:

http://ead.sebraesp.com.br/bbmapfre/

