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Mensagem de Final de Ano 

Ao Mercado Segurador,

Um novo ano está chegando!!!!

Um ano é muito mais do que uma simples ordem cronológica, é um período de nossa vida que
fica gravado em forma de sentimentos e emoções, por isso essa comemoração de fim de ano é tão
importante.

Desejo a todos um ano de 2015 repleto de SAÚDE, SUCESSO E FELICIDADE. 

Feliz Natal é Próspero Ano Novo!

- -

Eliana Schwingel Diederichsen

Diretora Executiva de Planejamento Estratégico da SABEMI Seguradora e

Diretora do SINDSEGRS

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Circulação da Newsletter do SINDSEG RS 

Informamos que a News do Sindseg não circulará nos dias 25 e 26 de dezembro, retornando no próximo dia 29.

 

 

 

Grupo de Corrida do MBM participa da última competição de 2014

O grupo de corrida dos colaboradores do MBM Seguro de Pessoas participou da última competição do ano no dia 20 de dezembro. A 2ª Corrida Gigante
reuniu 2,5 mil atletas e torcedores do Sport Club Internacional no estádio Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, para os percursos de 3, 5 e 10 quilômetros. O
auxiliar-administrativo e colorado, Gustavo Chaves, participa do grupo desde o início das atividades e conta que iniciou com caminhadas e hoje já consegue correr
sem intervenções nos percursos. “Encerrar as atividades do ano na casa dos colorados foi muito bom. Por ser torcedor, foi muito gratificante participar dessa
iniciativa”, diz. A prova foi embalada pelo hino e músicas que fazem parte da história do Inter. O ponto de chegada foi o campo do estádio. O grupo treina todas as
terças e quintas-feiras. O encontro acontece após o horário de expediente, nas imediações da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre.

Fonte: Ampliare Comunicação
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Tokio Marine atinge a marca histórica de 1 milhão de veículos segurados 

A Tokio Marine Seguradora, subsidiária de um dos maiores grupos do mercado de
seguros do mundo, comemora a entrada no seleto grupo de companhias que bateram a marca de 1
milhão de veículos segurados. No portfólio, estão incluídos os seguros Auto, Auto Clássico, Auto
Frota, Caminhão e Utilitário Carga. A empresa também encerrará 2014 com o expressivo
crescimento de mais de 33% em prêmios. Pelo terceiro ano consecutivo, é o melhor desempenho
entre as maiores seguradoras do País. 

“Em três anos, dobramos o market share de 3% para cerca de 6%. Também tivemos
significativo aumento da produção: de R$ 640 milhões, em 2011, para cerca de R$ 1,850 bilhões,
em 2014. Estamos em 7º lugar no ranking e muito orgulhosos por atingir a marca histórica de 1
milhão de veículos segurados”, afirma o Diretor-Executivo de Produtos Massificados da Tokio
Marine, Marcelo Goldman. 

Segundo ele, o resultado se deve ao reconhecimento, por parte de Corretores e
Assessorias, do alto nível de qualidade em produtos e serviços oferecidos pela Companhia. A cada
mês, cerca de 200 novos Corretores optam por trabalhar com os produtos da Seguradora.  Além
disso, para atingir seus objetivos, a Companhia baseia sua estratégia em crescimento com
rentabilidade.

“Triplicamos a carteira de Automóvel e mantivemos um bom nível de sinistralidade. Atualmente, nossa média é de 60%, contra 64% do mercado. Outro
aspecto fundamental tem sido o equilíbrio das despesas administrativas, o que também contribui para a saúde financeira e crescimento da Tokio Marine”, explica
o executivo. Para 2015, o plano é manter o bom desempenho e crescer entre 15% e 20% no segmento. 

A ideia é continuar investindo em aprimoramento dos produtos e serviços oferecidos aos Corretores e Clientes. “Vamos implementar melhorias e
novidades para manter nossa posição entre as companhias mais inovadoras do mercado. Já estamos programando, por exemplo, o lançamento de um novo
sistema de cálculo, mais ágil e eficiente, com inúmeras possibilidades de lançamentos de coberturas e serviços”, destaca Marcelo Goldman. 

Fonte: PLANIN

  

 

 

 

Viagem Segura quer reduzir acidentalidade de fim de ano

A Terra Brasis divulga novo estudo, que já está disponível no portal da
resseguradora. A edição traz dados de 16 grupos com resseguradoras locais, 20 grupos
cujo maior envolvimento com o Brasil é por meio de licença como resseguradora
admitida e 44 grupos cujo envolvimento com o Brasil é somente como resseguradora
eventual. Dos 40 maiores grupos resseguradores mundiais, 36 operam no Brasil. De
acordo com o estudo enviado ao blog Sonho Seguro, o volume de resseguro cedido
(bruto de comissão) ficou em R$ 9,25 bilhões no período de janeiro a setembro deste
ano, 22% acima dos R$ 7,53 bilhões do mesmo período do ano anterior. O IRB
encerrou os primeiros nove meses de 2014 com uma participação de mercado de 31%,
as outras resseguradoras locais 37% e as resseguradoras estrangeiras com 32%.

Nos primeiros nove meses de 2014, as resseguradoras locais apresentaram lucro de R$ 386 milhões, ante R$ 29 milhões registrado no mesmo período
de 2013. O IRB apresentou lucro de R$ 327 milhões e as demais resseguradoras de R$ 59 milhões

Fonte: http://www.sonhoseguro.com.br
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Gente Seguradora recebe Troféu Amigo do Seguro

A Gente Seguradora foi premiada com o Troféu Amigo do Seguro em um
evento promovido pela Funenseg e o Instituto Techmail.  A entrega da premiação
ocorreu na sede da Associação Comercial de São Paulo, em 15 de dezembro, junto
com a formatura de uma turma de jovens treinados para trabalhar em empresas do
mercado de seguros. A premiação faz parte do projeto Amigo do Seguro, um
programa de cunho social em que a Funenseg se propõe a qualificar e proporcionar
oportunidades de empregos na área de seguros a jovens entre 16 e 20 anos,
estudantes de ensino médio de escolas públicas.

“Este prêmio é mais um reconhecimento do trabalho que a Gente faz ao
longo de mais de 42 anos com o propósito de criar oportunidade de trabalho e
treinamento para jovens que estão iniciando sua carreira profissional”, diz o
presidente da companhia, Sergio Suslik Wais.

Em parceria com o Instituto Techmail, a Gente Seguradora conta com estagiários do projeto Amigo do Seguro e foi premiada justamente por colaborar
com o crescimento necessário desses jovens, que poderão construir uma carreira de sucesso profissional na atividade de seguros.

Ao receber o Troféu Amigo do Seguro, a Gente Seguradora reafirma os valores de uma empresa que acredita no potencial de sua equipe e a valoriza. A
premiação mostra ainda que sua estratégia está no caminho certo, agregando e aprendendo com novos e futuros profissionais. Através do projeto Amigo o
Seguro, a companhia está convencida de que impulsiona jovens para trabalho securitário e incentiva o primeiro emprego, tendo vários deles contratados. 

Fonte: Revista Cobertura Mercado de Seguros

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Balada Segura estará no Litoral a partir de sábado

O final de semana que antecede as festas de final de ano marca
tradicionalmente o início da Balada Segura no Litoral. A temporada de verão 2015
será lançada às 10h deste sábado (22), durante a abertura da 45ª Operação Golfinho,
na Praça General Müller (Av.Beira Mar, esquina com Av.da Igreja), em Tramandaí. As
primeiras blitze deste veraneio se realizam já na noite do sábado. A previsão é de que
a Balada Segura seja realizada todos os dias em praias do Litoral Norte e Sul até o
início de março. 

Este é o quarto verão em que a Balada Segura acontece nas praias. De
2011 a 2013, foram 18,3 mil abordagens e mais de 3,3 mil veículos autuados. Nos
três veraneios, cerca de 17,6 mil testes foram realizados, com 651 flagrantes de
embriaguez. Somando-se às recusas, 1.370 motoristas alcoolizados ou
potencialmente alcoolizados foram retirados de circulação. Foram recolhidos ainda,
nas blitze da Balada Segura no Litoral, 685 veículos e 1.441 CNHs.

Fonte: Detran RS

 

 

 

Vestibular da Escola aceita inscrições até o dia 28

A Graduação em Administração, ministrada pela Escola Nacional de Seguros, oferece opções que facilitam o planejamento
financeiro de quem quer começar 2015 investindo em qualificação profissional. Além de descontos especiais para empresas conveniadas, a
Escola aderiu, nesse ano, ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), do Governo Federal. Colaboradores de empresas conveniadas têm
desconto de 20% na mensalidade.

Já aqueles que atuam em empresas não conveniadas podem ter até 10% de abatimento, de acordo com o número de alunos
matriculados. Por meio do FIES, é possível financiar até 100% do curso, com 18 meses de carência após a conclusão para iniciar o
pagamento. O processo seletivo segue com inscrições abertas até 28 de janeiro, visando ao preenchimento de 50 vagas no Rio de Janeiro
(RJ) e de 50 em São Paulo (SP). O candidato deverá fazer redação e entrevista, a serem agendadas no www.esns.org.br/processoseletivo,
pela taxa de R$ 30,00, em data e horário mais convenientes dentro de calendário pré-definido. Também é possível ingressar pela nota do
ENEM, de transferência externa ou de apresentação do diploma de nível superior.

O valor das mensalidades é de R$ 715,00, na capital fluminense, e de R$ R$ 745,00, na paulista. O edital com mais informações
pode ser “baixado” no mesmo site. Qualidade reconhecida. No último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a Graduação
em Administração conquistou nota máxima, 5, em São Paulo, e 4, no Rio de Janeiro, ficando acima da média alcançada por outros
bacharelados em Administração. O resultado alçou o curso ao topo do ranking das melhores faculdades nas duas cidades.

  

 

 

Talanx fortalece posição no mercado chileno

A Talanx está adquirindo uma participação majoritária do grupo de
seguros Inversiones Magallanes do Chile, região estratégica da América Latina.
Com a aquisição, a empresa se tornará uma das maiores seguradoras multi-ramos
do país. Este novo investimento fortalecerá a presença bem sucedida da Talanx no
setor de seguros da América Latina.

A Talanx protocolará uma oferta pública. Já foi feito um acordo com o
acionista majoritário para compra das ações por ele detidas. O preço de compra de
100% da empresa será 136,6 bilhões de pesos chilenos (aproximadamente 180
milhões de euros). A transação está sujeita à implementação desta oferta e
aprovação da operação pelo órgão regulador chinelo.

“Estamos felizes por termos chegado a um acordo com o acionista majoritário da Inversiones Magallanes para a compra de suas
ações. A marca ocupa uma excelente posição no mercado de seguros chileno. Portanto, estamos confiantes de que a empresa contribuirá
para o futuro sucesso do Grupo Talanx na América Latina", comentou Torsten Leue, membro do Conselho de Administração da Talanx AG e
presidente da Talanx International AG. 

A Talanx já é representada no setor de varejo e empresarial chileno pela marca HDI. Esta compra posicionará a Talanx como quinta
maior empresa chilena da área de seguros multi-ramos e a segunda maior de seguros de automóveis, com base nos prêmios subscritos
brutos em 2013, fazendo da empresa uma das maiores seguradoras do país. A Talanx pretende financiar a transação com a sua base de
ações existente.

Fonte: Revista Cobertura Mercado de Seguros 

 

 

Entenda o Seguro Garantia (Parte IV)

Quais são as diferenças entre fiança bancária e seguro garantia? 

A fiança bancária é um negócio jurídico específico, que envolve a instituição bancária (fiadora, principal pagadora), quem recebe a
fiança (afiançado, com parte de seu patrimônio imobilizado para responder por eventual descumprimento do contrato principal que especifica
as obrigações e direitos do segurado e do tomador) e quem contrata a obra, materiais ou serviços (credor que, no caso de o contrato não ser
cumprido, recorrerá à Justiça para a obra, os bens ou serviços serem entregues). 

A carta de fiança bancária é comprada, em geral, por prazo de até 360 dias, admitindo renovação. Os encargos financeiros incluem
comissão antecipada sobre o valor da fiança (nunca será inferior a 30 dias); caução por meio de nota promissória, títulos, hipoteca ou
alienação fiduciária; e exigência de seguro dos bens dados em garantia e juros, além de não haver possibilidade de continuidade do contrato,
porque o inadimplente não será substituído. 

Por outro lado, o seguro garantia é um contrato que permite efetivamente a continuidade da execução da obra, do fornecimento de
bens ou da prestação de serviços, se ocorrer descumprimento das obrigações assumidas (sinistro). Possibilita, também, liberação de crédito
bancário do tomador para que ele realize outras operações financeiras, como financiamentos para a execução de seus contratos e projetos. 

A apólice garante a conclusão da obra, do serviço ou do bem, mediante contratação de terceiros. No caso de a finalização do
contrato ser impossível, a seguradora indenizará o segurado por perdas e danos no limite contratado na apólice, no prazo de 30 dias a partir
da entrega dos documentos necessários.Como o seguro garantia, em geral, envolve quantias financeiras elevadas, o risco é distribuído entre
resseguradores, de acordo com a legislação, principalmente a Lei Complementar nº 126/2007 e normas infralegais como Resoluções do
Conselho Nacional de Seguros Privados. 

Leia mais em: http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/pagina.php?l=352
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