O que é o Programa Affinity?
O Affinity é um programa de benefícios exclusivos para funcionários,
de adesão facultativa, complementar aos demais benefícios oferecidos
pela empresa. Através dele, você poderá assegurar, com inúmeras
vantagens, tudo que você mais valoriza. Esse benefício terá o respaldo
da Liberty Seguros.

Quais as Vantagens do Programa Affinity?
Vantagens para o RH:
•
•
•
•

Ampliação dos benefícios para os funcionários;
Sem custo de implantação ou gastos operacionais;
Perenidade no programa de benefícios;
Condições diferenciadas do mercado.

Vantagens para o Funcionário:
•
•
•
•
•

Fácil adesão: contratação direto no ambiente de trabalho;
Credibilidade e respaldo da empresa onde trabalha;
Transparência em todos os processos;
Atendimento especializado;
Extensão para familiares.

“A atração que sua empresa exerce sobre os talentos tem relação direta
com os benefícios oferecidos.”

Vantagens do Programa Affinity

Benefícios
exclusivos

Atração e retenção
de talentos

Custo
Zero

que contribuem para a
produtividade dos
seus funcionários.

para ajudar a manter
seus melhores
profissionais.

Para divulgação de
vantagens aos
funcionários e
familiares.

Quais os Objetivos do Programa Affinity?
TEXTO, TEXTO, TEXTO

Saúde

Benefícios
empresa

Odontológico
Previdência
Vida

Valor agregado
para o funcionário

Programa de Benefícios Affinity:
Produtos Customizados
Affinity Auto Perfil

Affinity Residência

• Aceitação flexível e diferenciada com: Carros Nacionais
até 20 anos ou Carros Importados até 10 anos.

• Check-up Lar (manutenção preventiva);

• 3 tipos de assistência para seu veículo (básico, VIP e
exclusivo);

• Indenização sem depreciação;

•

Desconto na franquia (20% limitado a R$1.500,00)

•

Dispensa de relação de bens eletroeletrônicos;

• Melhor serviço de Conserto de Eletrodomésticos do
mercado segurador;
• 3 tipos de assistência: do básico, ao superior.

Affinity Vida
Complementar

Affinity Acidentes Pessoais

• Coberturas e serviços para complemento do seguro de
vida do seu funcionário;

• Coberturas e serviços para complemento ao seguro
de vida em grupo;

• Coberturas e serviços para utilização em vida como
DIH, DMHO, Doenças Graves, assistência nutricionista,
cesta básica, vítima de crime com bloqueio de cartão,
concierge e segunda opinião médica.

• Custo acessível (baixo custo)
• Inclui coberturas como DIH, DMHO, DIT, as mesmas
assistências do vida e coberturas de AP em
decorrência de acidente automobilístico ou vítima de
crime que dobram o capital.

Programa de Benefícios Affinity
Produtos desenhados para o perfil dos funcionários de sua empresa.
• Desconto de grupo;
• Parcelamento em até 12 vezes sem juros ou em 11 vezes sem juros
com a 1ª parcela após 35 dias;
• Formas de pagamento: Desconto em Folha, Débito em Conta e
Cartão de Crédito;
• Extensão de benefícios para os Pais, Cônjuge e Filhos;
• Renovação Automática das apólices;
• Produtos personalizados (Vida e Acidentes Pessoais);
• Programas de Relacionamento.

Programa de Benefícios Affinity We Care:
Plano Veículo - Gratuito
Mais um benefício exclusivo para clientes Affinity Worksite.

Agenda do
Veículo

Gestão de
Recall

Gestão na Venda
de Veículos

Avisos sobre IPVA,
licenciamento, CNH,
vencimento do seguro
e outros lembretes.

Aviso e agendamento,
caso o veículo entre
em recall da
montadora.

Anúncios gratuitos nos
principais sites de
venda de automóveis
e ajuda na negociação.
Em caso de venda,
uma pequena taxa é
cobrada sobre o valor
negociado.

Programa de Benefícios Affinity We Care:
Desconto na Franquia
Mais proteção para o carro, a casa e o bolso do cliente.

O cliente tem até R$200,00 de
desconto no uso da primeira
franquia do Seguro Auto, se ele
contratar o Seguro Residência.

Mais proteção para
seu cliente
Faça as contas e
mostre as vantagens
de ser um cliente
Affinity We Care.

Programa de Benefícios Affinity We Care:
Desconto Familia Progressivo
Quanto mais apólices de auto na família, maior o desconto.
Os familiares do segurado ganham descontos exclusivos na
contratação da Affinity Auto Perfil, desde que ele possua apólice
vigente do Affinity Auto Perfil ou Aliro. Essa condição também é válida
se o segurado quiser contratar seguro para o seu segundo veículo.

Entenda como funciona
Seguro que poderá receber o desconto:
Affinity Auto Perfil
Seguros contabilizados para a concessão do
desconto: Affinity Auto Perfil e Aliro

Descontos aplicados
1ª apólice: do cliente
2ª apólice: 5%
3ª apólice: 7%
4ª a 6ª apólice: 10%

Programa de Benefícios Affinity We Care:
Seguros Sob Medida
Seguros sob medida e serviços inovadores para a tranquilidade de seus
clientes.

Affinity Auto
Consciente

Aliro
Seguros

Direção
em Conta

Responsabilidade que cabe no
bolso com muita tranquilidade.

Seguros completos sob medida
para o bolso do seu cliente.

O aplicativo gratuito da Liberty
que da 30% de desconto para
bons motoristas.

Com este seguro, se o cliente
bater no carro de alguém, não
tem que se preocupar com os
custos do conserto deste
veículo.

São duas opções: Para quem
só precisa das coberturas
essenciais ou para quem não
abre mão de uma cobertura
completa.

Com ele, o cliente tem até 90
dias para atingir 20 viagens e
800km percorridos e,
conforme sua forma de dirigir,
consegue até 30% de
desconto na contratação ou
renovação da Liberty Auto.

Ações no SIPAT

Intervenções/palestras sobre
segurança no trânsito.

Exibição de carro sinistrado + dicas
de segurança no trânsito.

Quick Massage

Quick Massage

SBM SEGUROS, 27 anos de “expertise” em todos
os segmentos. Uma marca de experiência.

www.sbmseguros.com.br
Segmento Pessoa Jurídica:
Seguros Patrimoniais Empresa, Auto Coletivo, Equipamentos, Responsabilidade Civil,
Garantia Financeira, Saúde Coletivo, Vida em Grupo e Produtos Financeiros
paulo@sbmsegruos.com.br
fernando@sbmseguros.com.br
Segmento Pessoa Física:
Automóvel, Residência, Vida, Saúde e Previdência.
andreia@sbmseguros.com.br
Renovações e Orçamentos (Apólice e Contrato)
comercial@sbmseguros.com.br
Atendimento de Sinistro
sinistros@sbmseguros.com.br

ENTRE EM CONTATO OU NOS VISITE E FALE COM NOSSOS CORRETORES

Tel. (11) 5585-0313
WhatsApp (11) 98181-1064
Alameda dos Guaios, 401 - Planalto Paulista - São Paulo/SP | www.sbmseguros.com.br

