Corretor Digital
Sua venda começa aqui
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O Corretor Digital é o lugar onde você encontra todos os materiais de
nossos produtos, para você conhecer e usar no dia a dia. É uma forma
simples e rápida de ter acesso aos materiais a qualquer tempo, de qualquer
lugar, sempre em suas versões mais atualizadas.
Conheça os produtos oferecidos acessando nosso Portfolio de Produtos e
fique por dentro das nossas soluções em Vida, Previdência e Capitalização.
Ao comercializar os nossos produtos, além de destacar a importância de
investir no futuro, você apresenta a melhor alternativa para o seu cliente
ou prospect.
Em caso de dúvidas, sugestões ou solicitação de materiais, entre em contato
com o seu gerente de relacionamento. Ele está pronto para atendê-lo.
Boas Vendas.
Clique para abrir
o Portfolio
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Instruções Gerais:
• Para ter acesso ao arquivo digital do material você precisará
estar conectado à internet.

Materiais Exclusivos
para uso do Corretor
: : corretor : :

Materiais que podem
ser disponibilizados
aos clientes

• Separamos os materiais em 5 áreas: Institucional,
Previdência, Seguros de Vida, Capitalização e Campanha
de Vendas. Em cada área você encontrará os arquivos
correspondentes a estes temas.
• Para fazer o download, clique no nome da peça desejada,
como indicado ao lado.
• Os materiais destinados exclusivamente para uso do corretor
estão marcados com uma caixa azul e o título ::CORRETOR::.

• Estes arquivos NÃO DEVEM
ser encaminhados ao cliente.
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PREVIDÊNCIA
Guia de Vendas

UNIQUE PREV
Lâmina
Proposta
Clique em Lâmina
para baixar o material
sobre o produto.

Seguros de
Vida

Capitalização

Campanha de
Vendas

Institucional

Previdência

Informações
institucionais
sobre a Icatu
Seguros.

Materiais de
Previdência
Individual e
Empresarial

Materiais de
Seguros de Vida
Individual e
Empresarial

Materiais de
Capitalização
para Imobiliárias
e Promoções

Informações
sobre o Prêmio
Antônio Carlos de
Almeida Braga

Aqui você
encontra:
Apresentação,
Vídeo, Folder,
Ferramentas de
Venda e Portfolio
de Produtos

Aqui você
encontra:
Folder, Lâminas,
Propostas, FAQ e
Guias de Vendas

Aqui você
encontra: Folder,
Lâminas, FAQ,
Propostas, Manuais
e Guias de Vendas.

Aqui você
encontra:
Apresentações de
Prospecção.

Aqui você
encontra:
Regulamento.

INSTITUCIONAL ICATU SEGUROS

Folder

Vídeo institucional Icatu Seguros

Apresentação

Portfolio de Produtos

Guia do Beneficiário

Vídeo Responsabilidade Social
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INSTITUCIONAL ICATU SEGUROS | ferramentas de venda

Aprenda sobre
educação finaceira
de maneira simples
e divertida.

Simulador Check Up
Financeiro

Simulador Rumo aos 100

Simulador Meu IR

Simulador Target

PLATAFORMA DO
CONHECIMENTO
Lâmina
Site
o futuro começa hoje

Simulador Na Medida
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PREVIDÊNCIA | Individual

FOLDER INVESTIMENTO
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PREVIDÊNCIA
Guia de Vendas

FOLDER APOSENTADORIA
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Guia de Perguntas
Frequentes Previdência

UNIQUE PREV
Lâmina
Proposta
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GERADOR DE ESTUDO
PREVJunior
Unique PREV
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PREV JUNIOR
Lâmina
Proposta

PREVIDÊNCIA | Empresarial PMEs

CONTRATE FÁCIL
Folder

CONTRATE FÁCIL
PREVIDÊNCIA
Lâmina

PREVIDÊNCIA | Empresarial Customizado
Para ofertar uma solução customizada para uma
empresa, entre em contato com seu gerente
comercial e conheça todas as possibilidades que a
Icatu Seguros oferece.
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VIDA | Individual

Folder VIDA

UNIQUE VIDA
Lâmina
Proposta

ESSENCIAL VIDA
Lâmina
Proposta

Formulários
Complementares
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PROFISSIONAL LIBERAL
Lâmina
Proposta

VIDA | Individual
: : corretor : :

UNIQUE VIDA
Guia de Vendas

: : corretor : :

Guia de Perguntas
Frequentes

: : corretor : :

ESSENCIAL VIDA
Guia de Vendas

: : corretor : :

ESSENCIAL VIDA
Manual do Cote Agora
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ESSENCIAL VIDA
Você conhece o Cleiton?
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PROFISSIONAL LIBERAL
Guia de Vendas

VIDA | Empresarial PMEs

Contrate Fácil
Folder

Contrate Fácil
Lâmina Capital Global

Contrate Fácil
Lâmina Acidentes
Pessoais Coletivos

VIDA | Empresarial Customizado
Para ofertar uma solução customizada para uma
empresa, entre em contato com seu gerente
comercial e conheça todas as possibilidades que a
Icatu Seguros oferece.
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Contrate Fácil
Lâmina Vida em Grupo

CAPITALIZAÇÃO | Fiador Fácil

CAPITALIZAÇÃO | Sorteio Fácil

FIADOR Fácil
Apresentação

SORTEIO Fácil
Apresentação
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PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA BRAGA
O Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga é a nossa principal
campanha de vendas.Ela consolida os resultados alcançados em
todas as campanhas realizadas pela Icatu Seguros durante o ano.
Os destaques de vendas de 2016 serão convidados para
uma experiência única. Em breve, divulgaremos o nosso próximo
destino e o regulamento da viagem.
Não perca tempo, suas vendas já estão valendo!

2016
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Boas vendas!
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