
VISTORIA 

NA PALMA DA MÃO

SINISTRO RE

ATENÇÃO: Esse material é de uso exclusivo do 

corretor e não deve ser compartilhado com clientes. 
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Objetivo:

Pensando nas necessidades dos nossos segurados e corretores, a Sompo desenvolveu uma

plataforma que possibilita registrar imagens do sinistro, juntar os documentos e encaminhar para a

análise, proporcionando:

• Mais comodidade para nossos clientes;

• Com atendimento ágil e eficaz;

• Descomplicado, pois dispensa a presença de um regulador no local;

• E procedimentos flexíveis, tendo em vista que a vistoria pode ser realizada em qualquer horário e

até em finais de semana.

Com esse serviço a Sompo novamente que a nossa prioridade é atender nossos clientes de forma

satisfatória, com tecnologia de ponta.
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Como acessar?

O segurado receberá um SMS no celular

(número de cadastro) com o link que

direcionará para a pagina (HTML) da “vistoria

na palma da mão”. O Link é nomeado como

“Token”.

Observação: Tenha cuidado! A Sompo não

envia nenhum link por SMS além do “Vistoria na

Palma da Mão”. Fique atento as informações

recebidas por SMS.
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Como acessar?

Antes de acessar a plataforma “Vistoria na

Palma da Mão”, o segurado deve autorizar sua

localização atual. Trata-se de um

procedimento de segurança obrigatório.
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Como acessar?

Insira o CNPJ ou CPF da respectiva apólice e

toque em “AVANÇAR”.

Confira o número da apólice antes de

preencher qualquer dado. Caso identifique

divergências, solicitamos que entre em contato

com o seu corretor.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Tela Inicial

Caso deseje, toque em “Veja as Dicas” para

acessar uma nova tela com dicas dos

procedimentos em caso de sinistro.

Após o acesso, surgirá uma tela de “boas-

vindas” com algumas instruções. Para seguir

toque no símbolo fechar.

Se não quiser que a tela de “boas-vindas” apareça

novamente, toque em “Não exibir novamente”.
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Tela Inicial Toque no ícone ! se

deseja voltar na tela de

“boas-vindas”

Toque no ícone ? se

deseja voltar na tela de

“dicas”

A Vistoria na Palma da Mão possui três etapas:

Fotos do Local: Registre imagens do sinistro conforme

as orientações apresentadas para cada evento.

Fotos dos Documentos: Registre imagens dos

documentos necessários para seguir com a analise.

Informações: Preencha as informações correspondentes

ao formulário de informações cadastrais.

Não se preocupe as etapas são simples, fácil

identificação e caso necessário, todas as etapas possuem

orientações práticas.

Não se esqueça de conferir se o evento do

sinistro corresponde com a identificação

apresentada na tela inicial

XXXXXX

Confira se o número de

sinistro corresponde com

o número informado na

abertura do sinistro.
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Fotos do Local

Para voltar na tela anterior, toque no ícone superior esquerdo,

este procedimento não altera as fotos já registradas.

Toque no ícone 

“Orientações” 

para receber 

algumas dicas de 

como registrar as 

imagens 

As fotos são separadas por álbuns,

sendo cada respectivo a um local,

situação ou tipo de bem. Para poder

seguir com o atendimento é necessário

registrar pelo menos uma foto por

álbum, contudo, se a CIA verificar a

necessidade, pode solicitar mais fotos,

por isso, é importante que registre

uma quantidade necessária para

demonstrar o que esta sendo

solicitado.
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Fotos do Local

Para voltar na tela anterior, toque no ícone superior esquerdo,

este procedimento não altera o(s) registro(s) já realizado(s).

Também é possível 

obter “Orientações” 

dentro dos álbuns, 

sendo específicas para 

cada solicitação de 

registro.

Toque no ícone central para abrir uma

tela de seleção, onde poderá escolher

entre registrar uma foto ou anexar

uma imagem da galeria de fotos do

seu celular. É importante destacar que

a configuração da tela de seleção pode

alterar conforme a marca, modelo e

sistema operacional de seu aparelho.
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Fotos do Local

Selecione a “câmera” para registrar uma imagem ou

“documentos” para anexar imagem disponíveis na

galeria de fotos do seu celular. Dependendo da

configuração do seu aparelho é possível enviar vídeos

ou áudios, contudo, estas opções não são obrigatórias

para concluir o atendimento. É importante registrar

fotos nítidas, amplas e condizente com o que esta

sendo solicitado. Novamente, caso a CIA entenda

que a(s) foto(s) não atendam o que esta sendo

solicitado, poderá solicitar mais imagens.
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Fotos do Local

A(s) imagem(s) anexada(s) ou registrada(s), ficará disposta

no respectivos álbuns para uma pré-visualização. Se a foto

não ficou boa ou anexou uma indesejada, toque no botão

com um “X” para excluir a imagem. É importante legendar

a(s) foto(s) para comentar o que esta querendo demonstrar

com a imagem. Não esqueça, é importante registrar uma

quantidade ideal para demonstrar o que esta sendo

solicitado.

Toque no ícone central novamente para repetir o

procedimento de registro ou anexo.

Após concluir todos os registros do referido álbum, toque na

seta superior esquerdo para voltar na tela anterior e

continuar a registrar os demais álbuns.

É possível alterar o layout da tela, toque no ícone superior

direito para mudar a disposição da(s) imagem(s) e a maneira

de legendá-la(s).

Esta foto é uma simples 
ilustração!
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Fotos do Local

Após completar todos os álbuns, toque no

ícone do lado esquerdo superior para retornar

na tela inicial ou no ícone “Documentos”

para seguir com o atendimento. Retornar na

tela inicial não acarreta na perda do(s)

registro(s) já realizado(s), ainda se quiser

registrar mais imagens, retornar em “Fotos do

Local”.
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Documentos do Segurado

Os documentos também possuem álbuns,

cada um representa uma solicitação de

documentos. Diferente das solicitações da

tela “Fotos do Local”, nenhum dos

documentos são obrigatórios para concluir o

atendimento, contudo, para obter um

experiência satisfatória é importante

apresentar todos os documentos

solicitados.

Toque no ícone “Orientações”

para obter informações da tela de

“Documentos do Segurado”
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Para voltar na tela anterior, toque no ícone superior

esquerdo, este procedimento não altera as fotos já

registradas.

Toque no ícone

“Orientações” para

obter informações de

como registrar ou

anexar os documentos

solicitados.

Toque no ícone central para abrir uma tela de seleção,

onde poderá escolher entre registrar foto(s) do(s)

documento(s) ou anexar imagem (ns) através da

galeria de fotos do seu celular. É importante destacar

que a configuração da tela de seleção pode alterar

conforme a marca, modelo e sistema operacional de seu

aparelho.

Documentos do Segurado
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Selecione a “câmera” para registrar uma imagem ou

“documentos” para anexar imagem disponíveis na

galeria de fotos do seu celular. Dependendo da

configuração do seu aparelho é possível enviar vídeos

ou áudios, contudo, estas opções não são obrigatórias

para concluir o atendimento. É importante registrar

fotos nítidas, amplas e condizente com o que esta

sendo solicitado. Novamente, caso a CIA entenda

que a(s) foto(s) não atendam o que esta sendo

solicitado, poderá solicitar mais imagens.

Documentos do Segurado
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A(s) imagem(s) anexada(s) ou registrada(s), ficará disposta

no respectivos álbuns para uma pré-visualização. Se a foto

não ficou boa ou anexou uma indesejada, toque no botão

com um “X” para excluir a imagem. É importante

legendar a(s) foto(s) para comentar o que esta querendo

demonstrar com a imagem. Não esqueça, é importante

registrar uma quantidade ideal para demonstrar o que

esta sendo solicitado.

Toque no ícone central novamente para repetir o

procedimento de registro ou anexo.

Após concluir todos os registros do referido álbum, toque na

seta superior esquerdo para voltar na tela anterior e

continuar a registrar os demais álbuns.

É possível alterar o layout da tela, toque no ícone superior

direito para mudar a disposição da(s) imagem(s) e a maneira

de legendá-la(s).

Documentos do Segurado

Esta foto é uma simples 
ilustração!



Após completar todos os álbuns, toque

no ícone do lado esquerdo superior para

retornar na tela inicial ou no ícone

“Informações” para seguir com a última

etapa do atendimento. Retornar na tela

inicial não acarreta na perda dos registros

já realizados, ainda se quiser registrar

mais imagens, retornar em “Fotos do

Local”.

Documentos do Segurado
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Toque no ícone 

“Orientações” para obter 

informações de como 

preencher o formulário.

Formulário de Informações Cadastrais

A tela de “Informações” tem como objetivo substituir o

formulário de informações cadastrais físico (inclusive

são as mesmas informações). Parte dos dados já serão

preenchidos automaticamente com base no cadastro do

segurado, quanto as demais, são necessárias a seleção

de opções pré-definidas ou preenchimento digitado.

Após preencher todos os dados, toque em “Finalizar”

para concluir integralmente o atendimento. Não

esqueça de conferir todos as informações antes de

finalizar o atendimento.



Pergunta 1: Qualquer sinistro pode ser atendido pelo serviço “Vistoria na Palma da Mão”?

Resposta: Não, é realizado uma triagem com base na complexidade do sinistro e tipo de evento.

Pergunta 2: Se parte dos documentos já foram apresentados, também preciso apresentar pela

tela “Documentos do Segurado”?

Resposta: Qualquer documentos apresentado pelo “Portal do Segurado” ou através do e-mail

docssinistrore@sompo.com.br, serão baixados da relação de documentos pendentes e

respectivamente não será solicitado nos álbuns da tela “Documentos do segurado”.

Pergunta 3: Se eu já anexei ou registrei o documento “formulários de informações cadastrais”

na tela “Documentos do Segurado” é necessário preencher os dados da tela “Informações”?

Resposta: Não, caso já tenha anexado ou registrado o referido documento na tela “Documentos do

Segurado” não é necessário preencher os dados da tela “Informações” e vice versa.
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Perguntas Frequentes



Pergunta 4: Posso registrar as fotos de qualquer local? Exemplo: Assistência técnica.

Resposta: Não, o serviço possui um sistema de geolocalização que compara as informações do local

de registro com o local do risco, não pode obter divergências entre estes dois locais.

Pergunta 5: Quais as regiões de atendimento do serviço “Vistoria na Palma da Mão”?

Resposta: O atendimento é em todo o território nacional, contudo, o sinistro deve enquadrar-se na

triagem de complexidade conforme comentado na pergunta “1”.

Pergunta 6: Em casos de dúvidas ou necessidade de maiores informações sobre o

atendimento “Vistoria na Palma da Mão”?

Resposta: Solicitamos que entre em contato com a equipe da central de atendimento, corretor ou

filial da SOMPO mais próxima.
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Perguntas Frequentes
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Perguntas Frequentes

Pergunta 7: Após a conclusão do atendimento é possível utilizar o mesmo Token para retornar

ao atendimento?

Resposta: Após a conclusão do atendimento, todas as informações serão enviadas ao departamento

de sinistro e o respectivo Token será desativado. Se o departamento de sinistro verificar necessidade,

um novo Token será enviado para o segurado.

Pergunta 8: Se o meu cadastro estiver desatualizado meu atendimento será comprometido?

Resposta: Sim, o sistema utiliza os dados de cadastro do segurado para enviar o SMS e pre-

preencher as informações do formulário, entre em contato com o seu corretor ou central de

atendimento para atualizar seus dados de cadastro.

Pergunta 9: Como faço em caso de mais de um evento para o mesmo evento?

Resposta: O Token é gerado para cada evento, se tiver mais de um evento envolvido no mesmo

sinistro, será encaminhado mais de um Token, verifique qual na tela inicial qual o tipo de evento esta

relacionado o Token.



OBRIGADO!

www.sompo.com.br


