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QUEM SOMOS
Com o crescimento dos mercados automobilístico e segurador os números de sinistros
aumentaram, dando início a uma nova etapa para as seguradoras: a minimização dos
prejuízos, ou seja, o ressarcimento dos valores despendidos nas indenizações pagas
aos segurados.
A THUGO, observando esta necessidade do mercado, iniciou seus trabalhos
em 2003 e desde então vem apresentando bons resultados, pois diferente
de outras empresas do ramo, a THUGO é especializada apenas neste tipo
de cobrança, motivo pelo qual constantemente realiza reciclagem com seus
colaboradores e oferece incentivos para que os mesmos sejam fieis à empresa
e estejam contentes com os trabalhos executados.
A THUGO preza pela qualidade dos serviços e sempre procura moldar o trabalho
ofertado às expectativas e necessidades do parceiro, ou seja, não realizamos
apenas a “pura e crua” cobrança de ressarcimento de sinistros, trabalhamos
em prol do crescimento da parceira e da fidelidade do trabalho, o que faz da
THUGO uma empresa diferenciada no mercado.

MISSÃO
Trabalhar para total satisfação dos clientes. Nossa empresa prima pela prestação de
serviço especializada, sempre levando em consideração eficiência e êxito.

VISÃO
Trabalhar com o ressarcimento de sinistros otimizando os resultados de nossos clientes.

VALORES
Seriedade, tradição, eficiência e honestidade.
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NOSSOS SERVIÇOS
Ressarcimento Administrativo
• Cobrança polida e adequada.
• Alto controle dos acordos elaborados.
• Baixa inadimplência.
• Informações dos processos acessíveis.
• Sistema de pesquisa eficiente.
• Início de cobrança imediato.

Ressarcimento Jurídico
• Análise criteriosa de processos para ajuizamento.
• Ajuizamento dos processos em que a culpa do terceiro está efetivamente caracterizada.
• Acompanhamento assíduo dos processos para não perecimento de direito.

Assessoria para departamentos de Sinistros
• Realização da regulagem e liquidação do sinistro.
• Controle dos processos de sinistros.
• Cobrança junto ao causador do dano seja no âmbito administrativo ou judicial.
• Elaboração de contratos para este tipo de evento.
• Gerenciamento de risco.

PRINCIPAIS CLIENTES:
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