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Este módulo permite a gestão de seguros de grupo, desde a
criação da proposta de grupo e de adesão, à sua passagem a
apólice e, ainda, à gestão de recibos afeta a essas apólices.
Gere seguros referentes a um conjunto de pessoas
ligadas entre si e ao tomador de seguro por um vínculo
ou interesse comum, com o fim de cobrir um risco ou
conjunto de riscos do mesmo género.
O Seguro de grupo é formalizado através de uma única
apólice - apólice de grupo - garantindo um determinado
esquema de coberturas estabelecido pelas apólices de
Adesão.
De acordo com a forma de pagamento do prémio,
permite efetuar a gestão da área de cobrança quer para
seguros considerados contributivos - seguro de grupo em
que as pessoas seguras (ou aderentes) contribuem em
“Queremos agradecer toda a colaboração
prestada por V. Exas., realçar a qualidade e
funcionalidade da aplicação GIS e enaltecer o
elevado grau de profissionalismo de todos os
colaboradores da i2S com quem contactámos ao
longo do tempo.”

todo ou em parte para o pagamento do prémio - quer
para não contributivos - seguros de grupo em que o
tomador de seguro contribui na totalidade para o
pagamento do prémio, com integração completa com
as restantes operações do GIS.
FUNCIONALIDADES
Além das funcionalidades inerentes aos módulos de
Gestão de Carteira e Cobrança destacamos ainda:
 Criação/alteração propostas de grupo e proposta
de adesão;
 Conversão de proposta a apólice de
grupo/adesão;
 Criação direta de apólice de grupo e introdução
de adesões associadas;
 Gestão de adesões de apólices de Grupo;
 Gestão de recibos de apólices de Grupo/Adesões
(não contributivas e contributivas e dentro destas
últimas, aquelas em que os aderentes pagam
diretamente à seguradora e aquelas em que os
aderentes pagam ao tomador do seguro).
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