
 

  

Black Friday Faixa-Preta da Sompo beneficia clientes 
com descontos em seguros de Vida e Saúde de até 100% 
 
Campanha visa incentivar a contratação dos seguros Sompo Vida Empresarial e Individual 
e do Sompo Saúde PME em propostas protocoladas ou transmitidas até o próximo dia 30 
de novembro   
 
A Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos seguradores 
do mundo, acaba de disponibilizar a campanha Black Friday Faixa-Preta com o objetivo 
de incentivar a contratação de seguros de Saúde e Vida. Por meio da campanha as 
propostas protocoladas ou transmitidas até o final do mês de novembro, dos produtos 
Sompo Saúde PME, Vida Empresarial (Sompo Vida PME Super Simples, Sompo Vida 
PME Supremo e Sompo Vida Capital Global) ou Vida Individual (Sompo Vida Individual 
e Sompo Vida Top Mulher) vão contar com descontos exclusivos que podem ser de 20% 
(vida Empresarial), 30% (vida Individual) ou 100% de desconto na primeira mensalidade 
(Sompo Saúde PME). Acompanhe as vantagens em cada ramo:   
 
 
Black Friday Faixa-Preta Sompo Saúde 
 
A campanha Black Friday Faixa Preta da Sompo Saúde, subsidiária integral da Sompo 
Seguros, tem como objetivo de destacar a relevância do Seguro Saúde para as pequenas 
e médias empresas, bem como fomentar as vendas do Sompo Saúde PME (seguro saúde 
que abrange de 03 a 99 vidas). Por meio da iniciativa, as propostas de contrato que forem 
protocoladas ou transmitidas até o próximo dia 30 de novembro terão 100% de desconto 
na primeira mensalidade. “Em outras palavras, a empresa não terá que pagar a primeira 
mensalidade, ao mesmo tempo em que os sócios, colaboradores e dependentes terão o 
benefício de um Seguro Saúde de primeira linha, com a cobertura de uma rede de 
atendimento de qualidade reconhecida”, destaca Fernando Leibel, diretor executivo da 
Sompo Saúde. Além de o desconto ser um benefício para o cliente, também é um recurso 
para alavancar negócios e rendimentos para os corretores. Isso porque os corretores de 
seguros receberão comissão integral pelos contratos fechados durante a promoção, 
independente do desconto atribuído para os clientes.    
 
 
Black Friday Faixa-Preta Sompo Vida 
 
Já na campanha Black Friday Faixa Preta da Sompo Seguros, os clientes que contratarem, 
até o dia 30 de novembro, os seguros de vida Empresarial (Sompo Vida PME Super 
Simples, Sompo Vida PME Supremo e Sompo Vida Capital Global) poderão contar com 
até 20% de desconto. Já para as pessoas físicas que tiverem interesse em contratar o 
seguro de vida Individual (Sompo Vida Individual, Sompo Vida Top Mulher) nesse período 
poderão receber descontos de até 30%. “Os especialistas do ramo Vida e os executivos 
de contas estão à disposição para tirar eventuais dúvidas e apresentar detalhes das regras 
e condições de contratação. É importante o consumidor buscar a orientação de seu 
corretor de seguros de confiança para saber quais os produtos e limites de cobertura mais 
adequados ao seu perfil”, observa Diana Aparecida de Araújo, superintendente Técnica 
de Vida da Sompo Seguros.   
 
“Além de incentivar a contratação por parte de pessoas e empresas, essa também será 
uma oportunidade para os corretores de seguros de aumentar as vendas, fidelizar clientes 
e gerar novas oportunidades de negócios. As equipes comerciais da Sompo Seguros e 
Sompo Saúde definiram uma programação especial de suporte aos nossos parceiros nos 
processos de cotação e contratação no período da campanha para que os corretores de 
seguros possam levar essas condições especiais aos seus clientes. Com isso, tanto as 
pessoas físicas, quanto empresas de diferentes portes podem contar com produtos de 



 

qualidade reconhecida em seu ramos”, complementa Edglei Monteiro, diretor Comercial 
de Saúde e Vida da Sompo Seguros. 
 
Sobre a Sompo Seguros 
  
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 e Operacionais, 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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