Sompo Seguros lança serviço que garante conserto
de automóvel no mesmo dia
Novidade tem abrangência nacional e traz praticidade e economia ao segurado na
realização de serviços como reparo de danos em para-choques, polimento e pintura de
peças metálicas e martelinho de ouro, entre outros
A Sompo Seguros, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos
seguradores do mundo – acaba de disponibilizar um novo serviço que vai trazer mais
comodidade e rapidez no conserto de pequenos danos em que o reparo esteja abaixo
do valor da franquia do veículo segurado. O novo Reparo Rápido Plus garante aos
segurados Sompo Auto a comodidade de contar com uma rede parceira especializada
para realizar serviços como polimento e pintura em peças metálicas, martelinho de ouro,
conserto de para-choque, entre outros, com data e horário pré-agendados e que podem
ser concluídos no mesmo dia.
“Temos uma estratégia para implementação de serviços que facilitem o dia a dia do
cliente. Com isso, a Sompo investe em serviços qualificados que atendam às
necessidades, propiciem praticidade e gerem economia ao segurado. Com o Reparo
Rápido Plus pequenos imprevistos deixarão de interferir na rotina e o proprietário do
veículo poderá viabilizar o conserto com comodidade e sem investimentos
significativos”, observa Rogério Santos, Diretor de Automóvel da Sompo Seguros.

Como funciona
O Reparo Rápido Plus é um serviço de cobertura nacional que garante a mão de obra
para conserto em caso de danos de pequena monta que danifiquem somente peças
externas de plástico ou lataria, com custo de reparo inferior ao valor da franquia do
veículo. Ao contratar ou renovar a apólice do Sompo Auto, o segurado pode optar pelo
Reparo Rápido Plus na escolha do combo serviços, nas categorias Essencial, Superior
e Premium, que incluem serviços como a Assistência 24 Horas, de Danos a Vidros e
Carro Reserva.
A Central de Atendimento indica o local da rede parceira mais próximas para o segurado
Sompo Auto e já agenda a prestação do serviço, com data e horário marcados. Com
isso, o segurado paga somente uma franquia de R$ 140 e passa conta com até mil reais
por vigência para a mão de obra do reparo da lataria, pintura e para-choque. Não está
incluída a aquisição de peças, quando necessário, para reparações do dano.
“A Sompo Seguros implementa novas soluções com valor agregado que contribuem
para que o segurado tenha a percepção do serviço prestado pela seguradora é
essencial e pode fazer toda a diferença não só nos momentos de uma eventualidade,
mas também no dia a dia e nas finanças do segurado”, afirma Santos.

Sobre a SOMPO Seguros S.A
A Sompo Seguros S.A. é uma empresa da Sompo Holdings, um dos maiores grupos
seguradores do Japão e do mundo. Resultado da integração das operações da Marítima
Seguros, companhia fundada em Santos em 1943, e da Yasuda Seguros, fundada no
Brasil em 1959; a companhia atua nas áreas de Seguros Corporativos (Auto
Frotas, Empresariais, Riscos Nomeados eOperacionais, Transportes, Engenharia,
Responsabilidade Civil, Garantia, Agrícola, Penhor Rural e Benfeitorias, Vida em Grupo,
Acidentes Pessoais Coletivo, entre vários outros) e Pessoais (Auto, Residencial e
Acidentes Pessoais); bem como na área de Seguro Saúde. Atualmente a empresa conta
com filiais em todas as regiões brasileiras.
O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há 130 anos no mercado de seguros e
hoje conta com subsidiárias nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta
gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além
de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança,
saúde e bem-estar dos clientes.
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