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CLIENTES

O Clube de Benefícios MAPFRE aproveitou o maior campeonato de futebol que existe para entrar 
no clima de festa e lançar uma promoção imperdível para seus segurados:

As ofertas são válidas até 30/6/2018 e estão disponíveis para todos os segurados MAPFRE. Divulgue 
a promoção para os seus clientes e anime ainda mais a torcida deles!

+ desconto de 25% em bolas de futebol*

Na compra de uma camisa da seleção, 
o segurado ganha uma personalização

de desconto em TVs e produtos eletrônicos 

Até %34

Promoção que vai levantar a torcida:
Descontos no Magazine Luiza e na Netshoes 
para seus clientes!

* Vale para bolas ou mini bolas da Adidas e para a bola oficial do maior evento de futebol do mundo.

Cobertura PARAVIDA
Apoio irrestrito à segurada
Recentemente, estudos publicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo 
Instituto Nacional do Câncer (INCA) revelaram informações importantes e dados 
sobre o câncer de mama:

•  Ele é o tipo de câncer mais diagnosticado 
em mulheres de 20 a 59 anos

•  Os diagnósticos da doença aumentaram entre o público 
com menos de 30 anos – são 60 mil novos casos por ano

•  Felizmente, em mais de dois terços dos casos, há a 
possibilidade de sobrevivência

•  As taxas de mortalidade diminuíram, graças à detecção 
precoce e melhorias no tratamento

Sobre a cobertura PARAVIDA

Oferecida pelo seguro MAPFRE Vida Você Mulher, a 
PARAVIDA garante o pagamento de indenizações em  
vida para diagnósticos de câncer de mama, útero e ovário.  
O suporte financeiro ajuda a segurada durante a difícil  
fase de tratamento.

Como acioná-la

Uma vez diagnosticada a doença, a abertura do sinistro é feita 
de maneira simples, sem maiores complicações para a segurada. 
Então, o pagamento da indenização é realizado em até 30 dias 
após a entrega dos documentos necessários.

Proteção em momentos difíceis

Nos últimos anos, milhares de seguradas diagnosticadas com câncer de 
mama, útero ou ovário foram indenizadas pela cobertura PARAVIDA, do 
Vida Você Mulher. É uma proteção perfeita para que a mulher brasileira possa cuidar 
de seu bem-estar, de sua família e de sua carreira sabendo que, em momentos difíceis, nós 
estaremos com ela.

DIGITAL

 Já divulgou as funcionalidades 
dos aplicativos MAPFRE hoje?

Com as funcionalidades dos apps MAPFRE, todo mundo sai ganhando: são dois aplicativos,  
o app MAPFRE e o app MAPFRE Auto, que trazem grandes benefícios e muita agilidade.

App MAPFRE

•  Acesso à carteirinha digital e à apólice a 
qualquer hora e em qualquer lugar

•  Redução nos custos de impressão e no 
impacto causado ao meio ambiente, já que 
todos os documentos são digitais

•  Agilidade em consultas

•  Lista com parceiros do Clube de Benefícios

App MAPFRE Auto

•  Comunicação de sinistro

•  Solicitação de socorro Auto

•  Pedido de guincho e acompanhamento  
em tempo real

•  Atendimento via chat online

•  Busca de oficina, P.A.R.E. ou ponto  
de vistoria mais próximo

Os apps MAPFRE e MAPFRE Auto estão disponíveis para download no Google Play e na App Store. 
Divulgue as vantagens para os seus segurados e incentive o download dos aplicativos!

ABORDAGEM DE VENDAS

Com esse cenário, a MAPFRE oferece um auxílio importantíssimo 
para seguradas diagnosticadas com câncer: a cobertura PARAVIDA.

INSTITUCIONAL

Transparência em primeiro lugar:
MAPFRE publica Relato Integrado 2017

A MAPFRE acaba de publicar um relatório em que traz os resultados econômicos, operacionais, 
sociais e ambientais de 2017. Elaborado em linha com as diretrizes e padrões internacionais, o 

material mostra como nós criamos e compartilhamos valor à sociedade e de forma sustentável 
a todos os nossos públicos de interesse, incluindo você.

A publicação faz parte da filosofia da MAPFRE, que busca sempre uma gestão sustentável  
e muita transparência em suas atividades. E essa preocupação não é de hoje, não.  

Este já é o nosso 12º relatório! 

Ao nosso lado em todos os momentos, você também faz parte de todas essas realizações e 
conquistas. Por isso, muito obrigado pelo empenho e pela parceria.

A versão digital do Relato Integrado 2017 está disponível para todos, inclusive com tradução 
simultânea para LIBRAS. Clique aqui, confira e divulgue!

Aplicativos MAPFRE, tecnologia e praticidade na palma da mão

http://relatoriosustentabilidade.mapfre.com.br/sustentabilidade/home

