ENTENDA O REBRANDING

“

Rebranding é o ato de ressignificar a imagem
de uma empresa ou produto, com o objetivo
de mudar a percepção do público em relação
à marca.

”

POR QUE?

Após um estudo e análise de mercado, foi identificado
que o nome “Parcela Protegida” oferece ao cliente
uma associação com o benefício que o seguro oferece:

Proteção para que as parcelas sejam pagas
diante de imprevistos.

COBERTURAS DO
PARCELA PROTEGIDA CHEVROLET

Morte natural ou acidente.
Invalidez permanente total por acidente

COBERTURA

CARÊNCIA

FRANQUIA

Quitação do saldo devedor limitado
a R$ 200.000,00 com até 52 no momento
da adesão e R$ 150.000,00 por CPF para
clientes acima de 52 no momento da adesão

Não há

Não há

Incapacidade física total e temporária

Pagamento de até 4 parcelas
limitado a R$ 1.500,00 cada parcela

31 dias

15 dias

Desemprego involuntário

Pagamento de até 4 parcelas
limitado a R$ 1.500,00 cada parcela

31 dias

31 dias

BENEFÍCIOS DO
PARCELA PROTEGIDA CHEVROLET
• Garante o patrimônio do nosso cliente
• Não deixa dívidas para os familiares
• Protege contra imprevistos
• Preserva o cadastro do cliente junto aos órgãos
de proteção de crédito
• Concorre a sorteio de R$ 20.000 bruto
nos primeiros quatro meses de vigência

QUANTO CUSTA ESSE SEGURO?
O prêmio do seguro é único, expresso em percentual e aplicada sobre o valor financiado
PRAZO

TAXA

Até 36 meses

3,79%

De 36 a 72 meses*

3,99%

Calculando o prêmio do seguro:
Exemplo: valor financiado: R$ 40.000. Prazo: 24 meses
Capital segurado
(valor financiado)
R$ 40.000,00
*A taxa para o prazo de 60 a 72 meses sofrerá alterações em breve.

Taxa do seguro
Conf. o prazo
3,79%

Prêmio do Seguro
Chevrolet Plus
R$ 1.516,00

APROVEITE ESTA NOVIDADE
PARA VENDER AINDA MAIS!
Ofereça mais tranquilidade para o seu cliente na hora de fechar um negócio.
Aumente a rentabilidade da sua concessionária. Com o Parcela Protegida
Chevrolet, você vende muito mais!

Disposições Gerais: As disposições aqui referidas são uma breve descrição do seguro. Restrições se aplicam. O produto registrado na SUSEP sob o nº Processo SUSEP 15414.901471/2018-80, sob a responsabilidade da Metropolitan Life Seguros e Previdência S/A,
CNPJ:02.102.498/0001-29. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Leia atentamente as Condições Gerais que estão disponíveis no
site www.metlife.com.br. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Este seguro é por prazo determinado tendo a Seguradora à faculdade
de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. Conheça a Política de Privacidade da Informação no site www.metlife.com.br ou solicite pela Central de Atendimento ao Cliente. A FRAUDE CONTRA SEGUROS É CRIME
DENUNCIE (21) 2253-1177 OU 181 – http://www.fenaseg.org.br/.
As condições contratuais deste produto encontram-se registradas na SUSEP e poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo SUSEP. Para outras informações DISQUE SUSEP 0800-021-8484 de 2ª a 6ª das 9:30h as 17h.
O segurado poderá desistir do seguro contratado no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da contratação e poderá exercer seu direito de arrependimento pelo mesmo meio utilizado para contratação, sem prejuízo de utilizar outros meios disponibilizados pela Seguradora ou seu
Representante de Seguros.

