Seguradora Líder-DPVAT lança portal unificado com informações institucionais e do
Seguro DPVAT
Novo site privilegia pessoas portadoras de deficiência, com ferramentas como leitor de
libras e textos, conta com chat para atendimento em tempo real e se adapta a qualquer
dispositivo: desktop, laptop, tablet ou smartphone.
A Seguradora Líder-DPVAT acaba de lançar seu novo portal institucional na internet.
Com as informações da Seguradora e do Seguro DPVAT agora reunidas num único portal,
o novo projeto prioriza a modernidade, a acessibilidade e a facilidade de acesso às
informações. Pensado também para facilitar a vida dos portadores de deficiências
visuais, auditivas e físicas, o novo website contempla recursos de navegação e
ferramentas audiovisuais, como, por exemplo, o tradutor de libras e o leitor de textos,
que permitem que qualquer pessoa tenha acesso ao conteúdo do site, de forma mais
simples e agradável.
O novo portal foi desenvolvido com layout responsivo para ser acessado em diversos
dispositivos sem perder recursos de layout e navegação. Ou seja, não importa qual o
dispositivo que o usuário utilize, o conteúdo permanece organizado de acordo com o
tamanho do navegador. Dessa nova forma, as imagens e o texto aumentam ou
diminuem proporcionalmente. O novo portal foi desenvolvido em plataforma para
facilitar e agilizar a gestão de conteúdo e aplicações e, com isso, proporcionar ao
internauta uma experiência de navegação mais simples e agradável.
Uma nova área destaca informações e serviços do Seguro DPVAT. Lá, o usuário pode
consultar o calendário de pagamento do Seguro DPVAT; checar a documentação
necessária para a indenização do seguro; consultar os pontos de atendimento mais
próximos; acompanhar os processos de indenização, entre outros serviços e facilidades.
Todos os canais de contato buscam facilitar a comunicação da Seguradora com usuário,
que pode falar em tempo real com a equipe de atendimento e também fazer denúncias
de fraudes.
Existem ainda áreas e canais exclusivos para os diversos públicos que se relacionam com
a Seguradora Líder-DPVAT, como a Sala de Imprensa; o canal do Corretor; o canal das
Seguradoras Consorciadas; o canal dos DETRANs e o canal do Prestador Médico. Com
essa estratégia de relacionamento, a Seguradora Líder-DPVAT busca estabelecer uma
relação mais próxima entre a empresa, parceiros, imprensa, beneficiários e sociedade.
Seja bem-vindo o novo portal da Seguradora LíderDPVAT: www.seguradoralider.com.br

