Monitoramento de seguros

Verificação e monitoramento proativos do seguro do fornecedor
A pré-qualificação dos fornecedores é um primeiro passo importante para gerenciar o risco da cadeia de suprimentos. Mas e se
algo acontecer? Seus fornecedores têm a cobertura de seguro certa? Eles têm limites de apólice suficientes? A verificação e o
monitoramento dessas informações para todos os fornecedores podem parecer impossíveis. A solução de monitoramento de
seguros da Avetta alivia essa carga e oferece visibilidade da conformidade com o seguro do fornecedor.

Como funciona
1

Os requisitos de seguro são
comunicados aos fornecedores
por meio da nossa plataforma
on-line intuitiva.

2

Os fornecedores especificam a
cobertura do seguro e carregam
certificados de seguro para
validar a conformidade.

3

A Avetta verifica a cobertura do
seguro dos fornecedores e continua
a monitorar quaisquer alterações.

Os benefícios
Gerenciamento de risco

Complexidade reduzida

Gerencie os riscos de forma
proativa, garantindo que sua
empresa esteja coberta e que os
fornecedores tenham cobertura
de seguro suficiente.

A Avetta faz o trabalho pesado de
coletar, verificar e monitorar o
seguro de fornecedores para um
processo eficiente de
gerenciamento de riscos.

Visibilidade

Paz de espírito

Exponha as lacunas de seguro
existentes dentro da sua cadeia de
suprimentos e tome as medidas
necessárias para proteger sua
empresa contra riscos desnecessários.

A Avetta tem décadas de
experiência ajudando os clientes a
gerenciar a conformidade de
seguros de fornecedores.

É ótimo ter todas as informações de seguro em um só lugar. Podemos facilmente enviar, rastrear, carimbar com data/hora e
relatar todos os alertas para garantir que nossas informações estejam atualizadas e todos os nossos terceirizados e fornecedores
estejam cientes das novas políticas.
- Justin Gillette, diretor de gerenciamento de riscos, Vertical Limits
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As capacidades
Verificação de COI
Os certificados de seguro são enviados para a
nossa plataforma on-line. Os especialistas em
seguros da Avetta então validam tipos de seguros,
limites e qualquer termo específico de acordo com
sua solicitação.

Alertas automáticos
Os fornecedores recebem alertas automáticos por
e-mail antes e depois da expiração das apólices de
seguro, permitindo atualizações oportunas e a
manutenção da conformidade.

Monitoramento em tempo real
Qualquer alteração na cobertura do fornecedor é
monitorada e comunicada diretamente a você.
Cancelamentos, reduções na cobertura, bem como
alterações de termos ficam visíveis para você.

Relatório de seguros
Obtenha uma visão completa da cobertura de
seguros da sua cadeia de suprimentos. Identifique
rapidamente lacunas e faça alterações para mitigar
proativamente os riscos.

Veja o Monitoramento de Seguros em ação
Agende sua demonstração hoje mesmo em avetta.com/demo
Para saber mais, acesse avetta.com/solutions/insurance-monitoring
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