
 
 

Sompo lança novas funcionalidades para o seu aplicativo de 
Seguro Saúde 

 
A nova versão do app traz serviços de consulta ao extrato de utilização, extrato de 
reembolso, declaração de IR e consulta de autorizações 
 
São Paulo, 06 de fevereiro de 2018 – A Sompo Saúde, subsidiária da Sompo Seguros, 
empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos seguradores do mundo – 
acaba de lançar novas funcionalidades em seu aplicativo de Seguro Saúde. Com o objetivo 
de facilitar ainda mais a vida de seus segurados, o app Sompo Saúde está disponível para 
download gratuito na Playstore (http://bit.ly/SompoSaude) e Apple Store 
(http://bit.ly/SompoSaudeAS). 

Agora, além da carteirinha virtual e do fácil acesso à rede referenciada de médicos, 
laboratórios e hospitais, os segurados também podem visualizar os extratos de utilização e 
de reembolso, a declaração de Imposto de Renda do seguro saúde e ainda consultar o 
status das autorizações solicitadas. 

 
QUOTE 

Edglei Monteiro, Diretor de Benefícios da Sompo Seguros   

“Desde que lançamos a primeira versão do aplicativo, já estávamos trabalhando nesse 
upgrade, que traz opções que facilitam ainda mais a vida do nosso segurado. Essa é mais 
uma iniciativa que reforça o compromisso da Sompo Saúde em investir em tecnologia de 
ponta para oferecer soluções cada vez mais práticas, usuais e repletas de comodidade para 
os nossos clientes”.  
 
Sobre a SOMPO Seguros S.A 

A Sompo Seguros S.A. é uma empresa do Grupo 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, que está no Brasil 
desde 1959; a companhia atua nas áreas de Seguros Corporativos (Auto Frotas, 
Transportes, Vida em Grupo, Acidentes Pessoais Coletivo, Empresariais, Riscos Diversos, 
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 Holdings tem sua origem no Japão, atua há 129 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, pessoas e acidentes pessoais, 
além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, 
saúde e bem-estar dos clientes. 

 

http://www.sompo.com.br/
http://bit.ly/SompoSaude
http://bit.ly/SompoSaudeAS

