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Seguros

   Menu de Usuário

   Clicar no menu Frotas.

   Clicar em Seguros.

   O programa Seguros é responsável pelo registro e controle de seguros de bens no 
sistema.

   Clicar em Criar.
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   A tela mostrará os campos a serem preenchidos, onde todos aqueles que possuírem um
“*” são obrigatórios.

   Apólice: Número da Apólice.
   Tipo: Seleção do tipo de seguro.
   Seguradora: Código da seguradora. Caso não saiba o código do cadastro geral, basta 
clicar em  filtro 
   Corretor: Código do corretor. Caso não saiba o código do cadastro geral, basta clicar 
em  filtro 
   Data Início: Data do início da apólice.
   Data Fim: Data do fim da apólice.
   Valor: Valor da apólice.

   Após informar os campos, clicar em Salvar.

   Ao clicar em “Salvar”, o sistema fecha o campo Apólice para não permitir sua edição e 
demonstra demais botões e filtro.
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   Clicar na aba Bem - Apólice

 
   Clicar em Criar

   Clicar em A tela mostrará os campos a serem preenchidos, onde todos aqueles que 
possuírem um “*” são obrigatórios.

   Bem: Preenchendo o campo “Bem”. Caso não saiba o código do Bem basta clicar em  
filtro
   Tombo: Preenchendo o campo “Tombo” permanece fechado para preenchimento e traz 
a informação da Tombo, conforme a busca pelo Bem.
   Placa: Preenchendo o campo “Placa” o sistema permanece fechado para 
preenchimento e traz a informação da Placa, conforme a busca pelo Bem.
   Identificação: O campo Identificação permanece fechado para preenchimento e traz a 
informação da descrição do bem.
   Zero km: Identificação de zero km, opção para seleção Sim ou Não.
   Valor Cobertura: Valor da Cobertura da apólice.
   Valor Mercado: Valor do mercado do bem, opção para seleção Sim ou Não.

   Caso alguma informação tenha sido colocada de forma incorreta e haja necessidade de 
remoção. Será necessário acessar a aba Bem – Apólice, selecionar o registro e clicar em  
em “Excluir”.
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   Após excluir as informações da aba Bem – Apólice, pode clicar em Excluir da aba 
Seguros.
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