
PIUUI SEGUROS 
Cadastro de seguradoras, segurados e apólices com alerta de vencimento e “Link Piuui” 

COMECE IMEDIATAMENTE 

Basta instalar o aplicativo Piuui Seguros (disponível para iOS e Android) 

– é GRÁTIS. Você só vai precisar de uma assinatura se quiser utilizar as 

funcionalidades do Piuui Personalizado e Link Piuui. 

Planilhas Excel, sistemas caros e complexos? 

Esqueça isso! 

P: Posso usar o Piuui Seguros no computador? 

R: Sim*. O Piuui Seguros “roda” no seu smartphone ou tablet mas você 

pode trabalhar com ele diretamente no seu computador. 

*Através do Google Chrome, com extensões AirDroid e AirMirror, em dispositivos Android 

P: Como controlar o vencimento das apólices? 

R: Você receberá, diretamente no seu smartphone ou tablet, um alerta 

diário 7 dias antes do vencimento de cada apólice. Se você tiver uma 

assinatura, seu cliente também receberá o alerta em seu assistente Piuui. 

P: E a segurança dos dados? 

R: O banco de dados NÃO está na nuvem ou em nenhum outro lugar 

“externo”. Todos os seus dados estão apenas no seu dispositivo (você 

pode fazer backups externos se desejar). Além disso, toda a comunicação 

utiliza criptografia padrão AES (utilizado pelo governo Americano para 

transmissão de documentos oficiais). 

“ Potência não é nada sem controle! ” 

A GESTÃO DA SUA CARTEIRA NA PALMA DA MÃO 

Você não precisa estar na frente do computador para consultar e atualizar 

dados. Com Piuui Seguros, o seu sistema de controle está sempre 

disponível aonde quer que você esteja (mesmo sem sinal de rede). 

LINK PIUUI 

Mantenha seu cliente atualizado de todas as informações de suas 

apólices, inclusive com alertas de vencimento e telefones para acionar o 

seguro. 

PIUUI PERSONALIZADO 

Incorpore sua logomarca, cores e nome da corretora ao assistente Piuui 

dos seus clientes e alcance um novo nível de relacionamento. 

 

SUA BASE DE 
COMANDO 

 

Consulte todos os dados e 

faça alterações em tempo real, 

aonde você estiver. 

 

Com o Piuui Seguros, todo o 

gerenciamento de sua carteira 

de apólices está na palma da 

sua mão (em tablets ou 

smartphones iOS e Android). 

 

 

 



Poucos passos são necessários para efetivar o Link Piuui: 

1. Seu cliente deve clicar em “Configurações -> Link Piuui”; 

 

2. O aplicativo abrirá um email que deve ser enviado para a corretora de 

seguros (este email possui o link que permitirá a conexão entre o Piuui 

Seguros e o Assisnte Piuui); 

 

3. Ao clicar no link constante do email recebido, o corretor será 

encaminhado para uma página especial com o QRCode necessário 

para a conexão; 

 

4. Após efetuar a leitura do QRCode, Piuui Seguros enviará 

(automaticamente) os dados de conexão ao segurado. 

Se você ainda tiver qualquer dúvida, nosso promotor poderá ajudá-lo. 

DEIXE FLUIR 

Conforme você for utilizando o ambiente Piuui (tanto o assistente, 

quanto o Piuui Seguros), vai perceber os incontáveis benefícios para você 

e seu cliente.... 

Seu cliente também vai perceber os benefícios e não vai querer trocar de 

corretora nunca mais, permitindo a manutenção e a diversificação de 

seus contratos (inclusive com adicionais de seguros de vida, residencial, 

etc...) e aumentando seus rendimentos. 

SIMPLES ASSIM... 

                                  

 

 

  

 

Sua empresa protegendo a família do seu cliente 

Fale Conosco 

Dotter Brasil Ltda 
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