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Os usuários podem selecionar uma apólice 
específica ou grupo de apólices

Esta informação destina-se a corretores de seguros e outros profissionais de seguros.

• Prazos de resposta
da apólice

• Relatórios
de atividades

• Taxa de aceitação
• Sinistralidade da apólice
• Nível de cobertura
• Detalhamento do portfólio

Para acessar os relatórios:

1. Clique em Monitoramento          no menu superior

2. Selecione o tipo de relatório desejado

Relatórios da Apólice

Monitoramento do Tempo de Resposta

O Relatório de tempo de resposta oferece
aos usuários a capacidade de visualizar o tempo
de resposta para:
• Solicitações de limite de crédito
• Solicitações de

aumento
• Pedidos de recurso
• Todas as solicitações

Esses relatórios podem ser divididos por País 
ou por definição de Data Inicial e Data Final

Portal TradEnable
Relatórios 
Portal do Segurado / Corretor 

Visão Geral
Corretores e Segurados podem acessar diversos tipos de relatórios. 
Existem muitos tipos de relatórios pré-formatados, incluindo:
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Relatório do Nível de Cobertura
O Relatório de nível de cobertura oferece aos usuários
a capacidade de visualizar o nível de cobertura para um valor 
solicitado. Esse relatório pode ser dividido por País ou por 
definição de Data Inicial e Data Final
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Relatório de Taxa de Aceitação
O Relatório de taxa de aceitação oferece aos usuários 
a capacidade de visualizar a taxa de aceitação para:

•  Solicitações de limite de crédito
•  Solicitações de aumento
•  Pedidos de recurso
•  Todas as solicitações

Relatório da Composição
do Portfólio/Carteira
O Relatório da Composição do Portfólio/Carteira 
oferece os usuários a capacidade de visualizar:

•  Top 10 limites
•  Detalhamento por limits, ou
•  Detalhamento por país e limite

Relatórios de Atividade
O Relatório de Atividade oferece aos usuários a 
capacidade de visualizar:
•  Relatório de atividade diária do usuário
•  Relatório de atividade mensal do usuário

Relatório de Sinistralidade

O Relatório de Sinistralidade da Apólice fornece aos usuários 
o desempenho de suas apólices nos últimos 5 anos




