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Comunicado ao Mercado: Qualicorp e Inter firmam
parceria para venda de planos de saúde
São Paulo, 28 de junho de 2021 – A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
(“Quali” ou “Companhia”) (B3: QUAL3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral o lançamento de uma parceria com o Banco Inter S.A. (“Inter”) (B3: BIDI3, BIDI4,
BIDI11) e Inter Digital Corretora de Seguros Ltda. (“Inter Seguros”) para comercialização
de planos de saúde coletivos por adesão.
A iniciativa, inédita no setor, permitirá aos mais de 11 milhões de clientes do Inter a
contratação de produtos do portfólio da Quali de forma 100% digital, facilitando e
ampliando o acesso a planos de saúde. Por meio do aplicativo do Inter, os correntistas
interessados na contratação do plano poderão, de maneira simples, escolher um dos
diversos produtos oferecidos na plataforma da Quali por mais de 20 operadoras de
saúde, como Amil, Bradesco, Grupo NotreDame Intermédica, Hapvida, SulAmérica e
empresas do sistema Unimed, entre outras.
Caso não seja filiado a nenhuma entidade profissional, o cliente poderá realizar
digitalmente sua filiação a uma associação de classe. Inicialmente, será possível se filiar,
por meio do aplicativo, a sete entidades ligadas a profissionais liberais, servidores
públicos, estudantes, consultores empresariais, administradores, advogados e bacharéis
em Direito. A filiação às demais categorias profissionais, por enquanto, vai requerer
suporte fora do aplicativo.

Sem perder o foco no principal canal de distribuição da Quali, que conta hoje com mais
de 40 mil corretores de seguros, o acordo com o Inter representa mais um passo
importante na transformação da Companhia em uma empresa multiplataforma e
multicanal. Desta maneira, a Quali passa a ter mais um importante parceiro em sua
missão de ampliar o acesso à saúde de boa qualidade.

Frederico Oldani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
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Notice to the Market: Qualicorp and Inter start
partnership to sell health plans
São Paulo, June 28, 2021 – Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. ("Quali"
or "Company") (B3: QUAL3) informs its shareholders and the market in general the start
of a partnership with Banco Inter S.A. ("Inter") (B3: BIDI3, BIDI4, BIDI11) and Inter Digital
Corretora de Seguros Ltda. ("Inter Seguros") for the commercialization of collective
health plans in the affinities segment.
The initiative, unprecedented in the sector, will allow Inter's more than 11 million clients
to hire products from Quali's portfolio in a 100% digital way, facilitating and expanding
access to health plans. Through the Inter app, account holders interested in hiring a plan
will be able, in a simple way, to choose one of the various products offered on Quali's
platform by more than 20 health operators, such as Amil, Bradesco, Grupo NotreDame
Intermédica, Hapvida, SulAmérica and Unimed system, among others.
In case they are not affiliated with any association, the customer may digitally join a class
entity. Initially, it will be possible to join, through the app, seven entities linked to
freelancers, public servants, students, business consultants, administrators, lawyers and
law graduates. Membership in other professional categories, for now, will require
support outside the application.

Without losing focus on Quali's main distribution channel, which has currently more
than 40,000 insurance brokers, the agreement with Inter represents another important
step in its transformation into a multiplatform and multichannel company. In this way,
Quali now has another important partner in its mission to expand access to good quality
health.

Frederico Oldani
Chief Financial and Investor Relations Officer
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

