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Por que InsureMO?
InsureMO é uma interface que capacita o ecossistema da indústria de seguros, permitindo que as seguradoras 
criem produtos com mais rapidez, provedores de soluções incluam suas inovações, e distribuidores possam 
criar aplicativos de seguro para vender produtos aos seus clientes.

eBaoCloudTM InsureMO® 
Conectando o ecossistema global de seguros 

Para executivos decisores: Modernização da 
sua estrutura de seguros sem ruídos.
Adote uma arquitetura de duas velocidades, use 
microserviços e uma plataforma via API que acelera sua 
transformação digital sem a necessidade de substituir 
seu sistema principal. 

Quem conta com o motor InsureMO?

Desde start-ups ágeis a seguradoras de  6 bilhões de dólares e mais de 300 implementações ao redor do 
mundo, InsureMO é uma solução de nível corporativo comprovada. 

InsureMO é uma plataforma de seguros para seguradoras, canais tradicionais e de a�nidade, FinTechs e 
InsurTechs que habilita a integração de soluções e provedores digitais em quaisquer ambientes.

Para desenvolvedores: Há uma forma 
mais inteligente de construir soluções 
para seguros.
Construa soluções para seguros de maneira rápida, 
com um middleo�ce nativo em nuvem, tenha 
rápidas integrações com APIs prontas para uso e 
opções de provedores em nuvem.

Para Gerentes de Produtos & Analistas de 
Negócios: Não é necessário um projeto de TI 
para desenvolver produtos de seguro.
Inove lançamentos e evolua com velocidade. Diminua a 
distância entre os produtos de seguros gerais, de vida e 
saúde. Acesse produtos de referência de seguros 
prontos para uso e aplicativos para seguros. Use ferra-
mentas poderosas de design e descubra uma nova 
abordagem para seu posicionamento no Mercado em 
https://www.insuremo.com/. 

Aplicações tradicionais

CRM

Seguros embutidos

Liquidação de sinistros com base
em inteligência arti�cial

Mercado de seguros do país

Venda ao cliente

Aplicativos para corretores
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A plataforma InsureMO
InsureMO é uma PaaS (Platform as a Service) completa. Accesse as melhores ferramentas da indústria de 
seguros e crie a melhor experiência de seguros para seus clientes.

Biblioteca de produtos de seguros

Não reinvente a roda. Encontre os produtos mais 
populares em sua região, personalize e coloque no 
mercado sem ter que de�nir seu produto do zero.

Desenvolva seus próprios processos de
seguro

Use nossas ferramentas de orquestração de serviços 
para construir e executar seus aplicativos de seguros 
da maneira que desejar.

Rápida distribuição

Forneça uma documentação de API completa e fácil 
de entender para qualquer parceiro externo ou 
integração de sistema.

Marketplace de seguros

Acesse centenas de serviços e aplicativos de nossos 
parceiros e leve sua experiência em seguros para o 
próximo nível a seus clientes e parceiros.

Serviços de seguros

Acesse centenas de serviços para oferecer suporte 
ao ciclo de vida de qualquer apólice de seguro. De 
funcionalidades especí�cas de vida, geral e saúde, a 
APIs de serviço de apólices so�sticadas.

Ferramentas de design

Personalize e mantenha seus produtos usando 
nossas ferramentas de design de produtos de 
seguro de última geração.                                   

eBaoCloud

Acesse uma biblioteca de aplicativos de código 
aberto em nossa plataforma nativa em nuvem e 
baseada em microsserviços para obter aplicativos 
prontos para uso que você pode personalizar.

Monitore. Gerencie. Cresça

Use o Portal InsureMO para gerenciar todos os seus 
ativos e focar no crescimento do seu negócio.

Comece já! 
Com um modelo de negócios OpEx que permite a adoção imediata sem a necessidade de um planejamento 
empresarial ou gerenciamento de um programa, contate-nos para entender como o InsureMO pode potencializar 
e agilizar sua transformação digital.

Explore a plataforma -> www.InsureMO.com
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Conecte-se conosco:

       info@ebaotech.com 

       https://www.insuremo.com/contact
 http://www.linkedin.com/company-beta/78919/
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