
 

 

 

Novo cotador Sompo Saúde permite 
a contratação do seguro totalmente online 

 
Nova ferramenta intuitiva que conclui todo o processo de contratação do Seguro Sompo 
Saúde PME em apenas quatro etapas 100% online contribui com o desenvolvimento de 
negócios pelo corretor de seguros e agiliza atendimento de clientes  
 
A Sompo Saúde, subsidiária da Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos 
maiores grupos seguradores do mundo, acaba de lançar o novo Cotador Sompo Saúde, que 
permite ao corretor efetuar a cotação e contratação do Seguro Saúde 100% online. 
Totalmente intuitivo e dinâmico, o novo serviço traz mais agilidade, já que todo o processo de 
contratação é feito em apenas quatro etapas.  
 
“Essa foi uma oportunidade de disponibilizarmos meios para dinamizarmos as oportunidades 
de negócios para os parceiros corretores de seguros ao mesmo tempo em que trazemos às 
empresas a facilidade de contratação de produtos de alto valor agregado”, avalia Fernando 
Leibel, diretor Executivo da Sompo Saúde.   
 
O acesso ao novo Cotador Sompo Saúde é feito por meio de login e senha diretamente no 
Portal do Corretor (http://bit.ly/SompoPortalCor). A ferramenta foi desenvolvida para que os 
corretores otimizem o tempo dedicado no processo de troca de informações com a seguradora 
a fim de poderem dar pronta resposta aos seus clientes. A inserção de dados é feita totalmente 
de forma sequencial num ambiente intuitivo, dinâmico e de fácil preenchimento. Para agilizar 
mais ainda todo o procedimento, campos como Razão Social e CNAE já são incluídos 
automaticamente após o preenchimento do CNPJ da empresa. Além disso, foi desenvolvido 
um recurso que facilita a inclusão dos segurados, com a opção de informar idade, ano de 
nascimento ou faixa etária segurada. O cotator também possibilita a contratação de planos  
com ou sem co-participação, entre outras vantagens e benefícios. 
 
Para tornar os trâmites ainda mais ágeis e facilitados, o Cotador Sompo Saúde está integrado 
à plataforma de Digital Transaction Management (DTM) da DocYouSign, que possibilita 
assinar documentos a qualquer hora, em qualquer lugar e via qualquer dispositivo. Com isso, 
todos os documentos podem ser assinados e transmitidos online com segurança e sem 
necessidade de remessa de documentos físicos por meio de portador ou correio. Dessa forma, 
todo o processo de análise, assinatura, envio de documentos e implantação do Seguro Sompo 
Saúde acontece de forma rápida, simples e sem demandar tempo excessivo do corretor de 
seguros ou dos gestores das empresas clientes.  
 
Outra vantagem é que o sistema também traz a opção de contratação da cobertura adicional 
de Seguro Viagem, que contempla viagens nacionais a partir de 150 quilómetros do domicílio 
e viagens internacionais, cobertura de despesas médicas, hospitalares e odontológicas, 
regresso sanitário, regresso antecipado, retorno de acompanhante, acompanhamento de 
menores, localização de bagagem, assistência em caso de roubo, furto ou extravio de 
documentos, entre outros.  O corretor de seguros também tem acesso às descrições das 
coberturas diferenciadas no próprio cotador. As cotações ficam gravadas e é possível efetuar 
download para envio das propostas via e-mail ao cliente. 
 
Por ora, o novo Cotador Sompo Saúde está disponível somente para contratação do seguro 
Sompo Saúde PME (de 3 a 29 vidas). “Essa é apenas a primeira das muitas facilidades que 
implementaremos. A ideia é a de que, em breve, o novo Cotador Sompo Saúde seja 
disponibilizado para os demais produtos, o que deve contribuir significativamente com a 
dinâmica de negócios, atendimento e fidelização de clientes pelos nossos parceiros corretores 
de seguros”, destaca Edglei Monteiro, diretor Comercial de Saúde e Vida da Sompo Seguros. 
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Investimento em Tecnologia 
 
O novo cotador integra a série de investimentos da Sompo Saúde com objetivo de incrementar 
as ferramentas disponíveis para o corretor de seguros se relacionar e efetuar a gestão de 
seus contratos junto à seguradora. Recentemente, foi lançado o novo Portal do Corretor 
(http://bit.ly/SompoPortalCor), que conta com módulo de gestão de acesso personalizado em 
consonância com as normas exigidas pela LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/2018). Por meio dele, uma série de funcionalidades e relatórios gerenciais foram 
implementados para incrementar o dia a dia dos corretores de seguros, como emissão da 
segunda via de boleto, faturas do contrato, extrato de reembolso para fins de Declaração de 
Imposto de Renda, demonstrativos, além do módulo de movimentação cadastral que permite 
inclusões, alterações e exclusões cadastrais e outras ações administrativas importantes para 
o gerenciamento do seguro. 
 
Sobre a Sompo Saúde 
  
A Sompo Saúde é uma empresa de Seguro Saúde, subsidiária da Sompo Seguros S.A., 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 mais de 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.  
  
  
 
Informações para a imprensa: 
Sompo Seguros 
Departamento de Marketing 
William Parron (wparron@sompo.com.br)  
Fones: (11) 3156-1451 / (11) 97241- 4382 
Sala de Imprensa da Sompo Seguros: https://sompo.com.br/press-releases/ 
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