Sompo Seguros lança campanha de incentivo que
concede prêmios à escolha do corretor de seguros
Parceiros têm a oportunidade de expandir a atuação em ramos como Automóvel
Empresarial, Vida Individual e Condomínio e ainda trocar pontos acumulados por uma série
de prêmcios como viagens, MacBooks, iPhones 12, televisores, refrigeradores etc.

A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos
seguradores do mundo, acaba de lançar a campanha A Sompo Segura e ainda dá 1
milhão de Pontos Livelo para você. Até 3 de março de 2022, os corretores de seguros
têm a oportunidade de expandir a atuação nos ramos Automóvel, Empresarial,
Residencial, Vida Individual e Condomínio ao mesmo tempo em que acumulam pontos
que podem ser trocados por produtos e serviços como acessórios para casa, esporte e
lazer, tecnologia, beleza e saúde, moda, infantil, automotivo, entre outros.
“Essa é uma campanha de incentivo em que aliamos a estratégia de fomentar as
oportunidades de negócios em múltiplos ramos de seguros com a flexibilidade de os
ganhadores poderem utilizar seus prêmios com a categoria de produto ou serviço que
mais tiver interesse no momento”, destaca Marco Aurélio dos Santos, superintendente
financeiro da Sompo Seguros.
Mecânica da Campanha
Por meio da iniciativa, ao vender seguros novos ou renovar os produtos Sompo Auto,
Sompo Residencial, Sompo Empresarial, Sompo Vida Individual ou Sompo Condomínio,
o corretor recebe uma quantidade de pontos para cada forma de parcelamento. Cada
apólice emitida à vista, corresponde a 15 pontos. Já as apólices parceladas em duas,
três ou quatro vezes, 10 pontos. Apólice emitidas em cinco, seis ou sete parcelas, três
pontos. E apólices emitidas em mais de sete parcelas não geram pontos para a
campanha.
Ao final da campanha, será estabelecido um ranking dos cinco corretores que
acumularem mais pontos em cada regional da companhia. Esses vencedores receberão
a seguinte premiação:
1º. Lugar - 1 milhão de pontos Livelo
2º. Lugar - 500 mil pontos Livelo
3º. Lugar - 250 mil pontos Livelo
4º. Lugar - 150 mil pontos Livelo
5º. Lugar - 100 mil pontos Livelo
“Essa campanha contempla ramos em que a Sompo Seguros tem reconhecida posição
de destaque e nas quais investiu na implementação de novos diferenciais em termos de
coberturas e serviços para o segurado e recursos para o corretor de seguros, a exemplo
dos novos cotadores, que trazem uma série de funcionalidades que tornam o processo
de desenvolvimento de negócios muito mais ágil”, observa Fernando Grossi, diretor
Executivo Comercial e de Marketing da Sompo Seguros. “Além disso, os executivos da
companhia em todas as regionais do Brasil estão de prontidão para prestar o suporte
necessário para que os parceiros corretores de seguros sejam assertivos no
atendimento e fechamento de vendas em todos os ramos de seguros”, conclui.

O que fazer com 1 milhão de pontos Livelo?
Após a definição dos vencedores, os corretores de seguros de melhor desempenho em
suas regionais receberão a quantidade de pontos Livelo correspondente à sua posição
no ranking. A Livelo (https://www.livelo.com.br/) é um dos maiores programas de
recompensas do Brasil, conta com mais de 20 milhões de clientes e um portfólio de
resgate com mais de 800 mil produtos, serviços e experiências, além de permitir que os
pontos possam ser trocados em compras em lojas físicas e resgate de recompensas via
QR Code diretamente nos estabelecimentos comerciais.
Veja alguns exemplos de prêmios que podem ser trocados pelos pontos concedidos na
premiação:
1º. Lugar - 1 milhão de pontos Livelo
•
•
•
•

Smart TV 86" LG 4K NanoCell
Refrigerador Samsung Inverter French Door – 530 litros
MacBook Pro 13"
Smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 Mystic Black 256GB, tela dobrável +
Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE + Fone de Ouvido Bluetooth
Galaxy Buds.

2º. Lugar - 500 mil pontos Livelo
•
•
•
•

Smart TV 75" LG 4K NanoCell
Refrigerador French Door Samsung de 03 Portas Frost Free com 470 Litros Inox
Smartphone Samsung Galaxy Z Flip Preto 256GB, Tela Dobrável de 6.7"
iPhone 12 Pro Apple 128GB Tela de 6,1”, Câmera Tripla de 12MP, iOS

3º. Lugar - 250 mil pontos Livelo
•
•
•
•

Notebook Lenovo AMD 512GB SSD Tela Full HD 15.6” Windows 10
Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free 443 Litros
iPhone XR Apple 128GB, Tela de 6.1”, Câmera de 12MP, iOS
Smartphone Samsung Galaxy Note20 - 256GB

4º. Lugar - 150 mil pontos Livelo
•
•
•

Notebook Asus Dual Core 4GB 500GB Tela 15.6” Windows 10
Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 + Fone de Ouvido Bluetooth Galaxy Buds
Samsung Galaxy A52,128GB e Câmera Quádrupla

5º. Lugar - 100 mil pontos Livelo
•
•
•

Smart TV LED 32" HD LG ThinQ AI Inteligência Artificial com IoT e Virtual
Surround Sound,
Notebook Positivo Motion 128GB e Windows 10
Smartphone Samsung Galaxy A22 128GB Câmera Quádrupla + Selfie 13MP

Sobre a SOMPO Seguros S.A
A Sompo Seguros S.A. é uma subsidiária da Sompo Holdings, um dos maiores grupos
seguradores do Japão e do mundo. No Brasil, a companhia disponibiliza soluções
completas em produtos e serviços de seguros com o objetivo de ser a seguradora mais
simples e próxima para os clientes e corretores, com crescimento sustentável. Seu
amplo
leque
de
ofertas
contempla
Seguros
Pessoais
(Auto,
Residencial, Habitacional, Vida e Acidentes Pessoais), Corporativos (Auto Frotas,
Empresariais, Condomínio, Riscos
Nomeados
e
Operacionais,
Transportes,
Engenharia, Responsabilidade Civil, Garantia, Agrícola, Penhor Rural e Benfeitorias,
Vida em Grupo, Acidentes Pessoais Coletivo, entre vários outros); bem como a área de
Seguro Saúde.
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.
Mais informações: www.sompo.com.br
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