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Van Vip, da Bradesco Seguros, inova no atendimento a clientes de seguro auto

O Grupo Bradesco Seguros lançou um serviço de Van Vip, em circulação nas
cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, que oferece aos segurados do Bradesco
Seguro Auto, além de atendimento rápido, garantia de conforto e exclusividade. No
caso de uma colisão, pane mecânica ou na necessidade de chaveiro, o segurado
solicita assistência por meio da Central de Relacionamento, que verifica sua
localização. 

Enquanto o segurado aguarda o conserto do carro pelo mecânico no local do
chamado, ele pode usufruir do conforto e segurança oferecido pela van. Entre os
serviços disponíveis, estão incluídos internet sem fio e carregador universal de celular.
Caso o conserto não possa ser feito no local, a van levará o segurado para o endereço
desejado - respeitando um raio de 40 quilômetros - enquanto o mecânico aguarda a
chegada do guincho para levar o carro para a oficina.

Fonte: Grupo Bradesco Seguros
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SulAmérica intensifica atendimento em cidades do litoral

As férias chegaram e as pessoas correm para aproveitar o verão. Com o aumento do
fluxo de veículos nas estradas devido as viagens, é imprescindível assegurar o bom
funcionamento do veículo para evitar dissabores e garantir o conforto nos momentos de lazer. 
Pensando em atender as necessidades do segurado, a SulAmérica ampliou os serviços de
assistência 24h em cidades litorâneas, com o chamado Plano de Verão, com um contingente
extra de prestadores de serviços de socorro mecânico , reboque e chaveiro.

As ações começaram no Réveillon, estendendo-se para os finais de semana e durante o período do carnaval 2015, encerrando suas
operações em 1° de março de 2015. De acordo com o diretor de Sinistro Auto e Massificados, Renato Roperto, durante a temporada a Companhia
está trabalhando no sentindo de oferecer um serviço de qualidade para seus clientes. “Neste período, vamos trabalhar na orientação desses
prestadores para a melhor logística ser aplicada em cada região, com equipe para reparos emergenciais ou recolhimento dos veículos, garantindo
serviços ágeis e de qualidade aos nossos clientes”, explica o executivo.

Em São Paulo, no Litoral Norte, os serviços estarão disponíveis nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga e
Ubatuba. Já no Litoral Sul, os serviços serão ampliados em Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. No Rio de
Janeiro, a região dos Lagos receberá reforço em Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia. E na Costa Verde,
em Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. O nordeste será abastecido em Pernambuco, em locais próximos a Porto de Galinhas, Tamandaré e Rio
Formoso. Já em Salvador, o serviço é encontrado em Camaçari e Mata de São João.

Fonte: CQCS
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Indra fecha parceria com a Zurich

A Zurich adotou a solução iONE, core da multinacional tecnológica Indra, para modernizar
e agilizar a gestão de sua carteira de seguros de vida em sua filial no Brasil. O contrato inclui os
produtos de seguros referentes aos segmentos de vida coletiva da seguradora e trabalhos de
suporte e manutenção de TI no período de cinco anos.

Inicialmente, o acordo abrange a América Latina. A implantação no Brasil simboliza o
primeiro marco da parceria e permite gerenciar, neste momento, 35% da base de clientes de vida
coletiva da Zurich no País. Até o final deste ano, a previsão é de que a solução abranja 100% dos
clientes.

O projeto permitirá a melhoria da gestão dos processos e o aumento da eficiência na operação graças à utilização de uma plataforma
comum para todos os usuários da área comercial da seguradora no Brasil. A nova ferramenta também agilizará o lançamento de produtos para
atender novas demandas do mercado. A solução foi traduzida para o português e adaptada para cumprir os requerimentos da legislação local
exigidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Fonte: Revista Apólice

 

 

 

Pane elétrica responde por 20,1% das chamadas da assistência 24h

Dados levantados pela Mondial Assistance, empresa de assistência 24 horas,
indicam que o número de atendimentos na área automotiva em meses de dezembro
aumenta em média 10% em comparação aos demais meses do ano. A principal causa
das ocorrências está relacionada a problemas com a bateria do carro. A pane elétrica
representou, por exemplo, 20,1% do total dos sinistros registrados pela companhia de
janeiro a novembro do ano passado. Foram 279.742 casos dentro de um universo de
1.976.424 veículos atendidos no período.

O levantamento aponta que, em segundo e terceiro lugares, estão problemas
relacionados ao motor não pegar (carro não liga) e ao motor “morrer” (carro está
funcionando e para de repente), representando, respectivamente, 13% e 4% dos
pedidos de assistência.

Segundo o diretor de Operações e TI da Mondial Assistance, Jedey Miranda, em geral, a maioria dos sinistros atendidos pela empresa
poderia ser evitado com alguns cuidados básicos. O mau uso de alguns equipamentos e a falta de manutenção e realização de um check-up
veicular, antes de longas viagens, são os fatores citados por ele que mais levam aos chamados da assistência 24 horas.

Fonte: Jornal do Commercio - RJ
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Jogo de empurra coloca em dúvida pagamento do Seguro Rural

Um jogo de empurra coloca em dúvida o futuro do Seguro Rural da safra
2014/2015. Na divulgação do Plano Safra, em maio do ano passado, foram anunciados R$
700 milhões para subvenções do seguro. Mas somente R$ 400 milhões foram repassados
às seguradoras e ninguém sabe dizer quando os R$ 300 milhões faltantes serão liberados.
O governo federal paga, em média, 50% dos contratos, o chamado “prêmio”. Caso a
subvenção não seja feita, a conta virá para o produtor, ou seja, 100% do valor da apólice.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná (Faep) estima que 60 mil apólices
estejam nesta situação.

Mesmo contando com somente R$ 400 milhões disponíveis para esse fim no
Orçamento de 2014, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
garantiu que os pagamentos seriam feitos. Em dezembro, a Frente Parlamentar do
Agronegócio (FPA) e o Mapa colocaram em votação o Projeto de Lei 32/2014, que pedia o
crédito suplementar dos R$ 300 milhões restantes da subvenção.

O PL 32/2014 foi aprovado no dia 17 do mesmo mês e sancionado pela presidente Dilma Rousseff no dia 30. A publicação no Diário Oficial
da União aconteceu no apagar das luzes do ano fiscal: 31 de dezembro. Teria dado tudo certo não fosse por um detalhe: segundo fontes do Canal
Rural, faltou uma portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que autorizasse a inclusão dos R$ 300 milhões nos “restos a pagar”
do Orçamento 2015, o que empurrou a pendência para este ano.

A Lei 10.823 não autoriza pagamentos de apólices do ano anterior com verba do ano vigente, portanto o pagamento da subvenção não
poderia ser feito. Uma das alternativas seria efetuar o repasse este ano e alterar a data das apólices pendentes para 2015, como forma de garantir o
pagamento dos prêmios. Segundo uma fonte do Canal Rural, esse método não seria aceito pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), o
que impossibilitaria o pagamento da subvenção. A Susep afirmou que o assunto não é de sua alçada e empurrou o esclarecimento para o Ministério
da Agricultura. Fontes dentro do Mapa garantem que novo pedido foi realizado ao Ministério do Planejamento e que há conversas para que a
questão seja solucionada “o quanto antes”. Procurado, o Planejamento afirmou que recurso poderá ser utilizado, mas não disse quando serão
liberados os R$ 300 milhões. A aprovação do Orçamento 2015 seria a pendência.

Fonte: Canal Rural
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Horário noturno concentra roubos e furtos de veículos

O roubo e furto de veículos são mais frequentes no período da noite, revela
estudo encomendado pela UOL Carros à BB-Mapfre. A madrugada, que costuma ser
mais temida pela população, é responsável pelos menores índices dos crimes, com
apenas 8% dos registros.

A pesquisa, que leva em consideração os sinistros contabilizados pela
companhia em 2014, mostra que 54% aconteceram das 18h às 24h, seguidos das 12h às
18h (22%), 6h às 12h (18%) e 0h às 6h (8%). Já os riscos em relação aos dias da
semana foram bastante parecidos, todos na faixa dos 14%. A região Sudeste foi a
responsável por 64,2% das ocorrências de roubo e furtos em 2014, com maior frequência
a cada 100 automóveis circulantes. Nesse contexto, a Secretaria de Segurança Pública
foi questionada pelo UOL Carros, mas reforçou que vem adotando medidas para conter
as estatísticas. Entre julho e dezembro de 2014, por exemplo, a Lei dos Desmanches
fiscalizou 199 estabelecimentos, dos quais 149 foram lacrados.

Fonte: Sincor SP 
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GBOEX contrata novo gerente Comercial

O GBOEX contratou Giovani Carvalho de Oliveira para o cargo de Gerente
Comercial.  Graduado em Ciências Contábeis, Carvalho possui 15 anos de experiência
comercial na área de seguros, tendo atuado em empresas de grande porte do setor, incluindo
multinacionais.

O executivo ficará responsável pelo trabalho junto aos corretores de seguros na
capital gaúcha. “É um novo desafio que surgiu em minha vida profissional, agradeço ao
GBOEX, que é uma marca forte, com atuação nacional e uma das maiores Entidades Aberta
de Previdência Complementar Sem Fins Lucrativos” – destaca Carvalho.

Fonte: Revista Apólice

 

 

Escola Nacional de Seguros realiza palestra online

A Escola Nacional de Seguros vai realizar, às 15h30 do próximo dia 28, a
palestra online “O Crescimento do Mercado de Seguros e sua Importância”. Conduzida
pelo professor Bruno Kelly, a apresentação será transmitida em tempo real.

A participação é gratuita e o internauta deve fazer sua inscrição na página
www.eventials.com/escolanacionaldeseguros/o-crescimento-do-mercado-de-seguros-e-
sua-importancia

Fonte: Revista Apólice

 

 

Não antecipo uma descida do preço dos seguros em 2015

O aumento de sinistros faz antever uma subida dos preços dos seguros do ramo
automóvel já este ano.

Os preços dos seguros desceram nos anos da crise, mas em 2015 esse movimento
vai acabar, antecipa Seixas Vale. O aumento do uso de carros e, assim, de sinistros, como a
aceleração da atividade econômica, explicam a inversão.

As diferenças de preço dos seguros, por exemplo do automóvel, são por vezes difíceis
de perceber quando estão em causa os mesmos produtos. O que justifica essas diferenças?

Vou dar o exemplo mais simples. Todos temos um carro e um seguro, normalmente
de responsabilidade civil. A maneira como é formado um preço é de tal maneira sofisticada que
há um por cada pessoa, em função das variáveis usadas. E são tantas, a própria pessoa e a
sua experiência de condução, o tipo de veículo, quantos quilômetros faz por ano, se vive na
região A ou B... E depois sai um preço.

Isso representa menor qualidade do seguro? 

Não, representa melhor gestão do risco. Porque estamos a ter em atenção o risco que a pessoa representa, e estamos a dar-lhe um preço
mais ‘fair' [justo], mas razoável. Muitas vezes, as diferenças não são tão elevadas como se possa pensar, porque elas conhecem também o que faz a
concorrência. Muitas vezes as pessoas pensam que as suas características são iguais às das outras e não são. Hoje em dia, só analisando
especificamente um produto em mais do que uma companhia é possível dizer que um é mais caro do que o outro.

O Instituto de Seguros de Portugal (ISP), o supervisor do sector, tem alertado para o risco de excesso de concorrência nos preços dos
seguros e dos seus efeitos nas contas das seguradoras. No ramo automóvel tem havido uma redução de preços verdadeiramente justificável. Tem
havido menos sinistros e sinistros menos graves. Não fazia sentido que as companhias de seguros continuassem a ter os mesmos preços que
tinham há dez anos. Deveriam fazer e estão a fazer preços mais baixos. 

Em 2015, antecipa uma descida dos preços?

Não, porque em 2014 já estamos a ver que o número de acidentes está a aumentar. É natural, a situação econômica teve algum desafogo
e, portanto, as pessoas estão a utilizar mais o veículo do que utilizavam há dois anos. Temos uma situação grave em termos de exploração, não
posso deixar de vos dizer, que é no ramo acidentes de trabalho, onde também se justificou uma descida, porque as condições de segurança das
empresas melhoraram com significado, existiram menos acidentes. Mas, neste momento, estamos a ter mais sinistros também. 

Antecipa um aumento dos preços dos seguros de trabalho?

Depende. Uma coisa posso referir: ver descidas de preços não estou a antecipar. Aquilo que assistimos nos anos anteriores, não estou a
antecipar. Se aumentar, depende, porque há sempre aumentos e descidas. Dou-lhe mais uma vez o exemplo do ramo automóvel. Quem é que
normalmente tem aumentos nos seus preços? São as pessoas que têm sinistros. Estas são 10% do total, as outras tiverem um acréscimo nos seus
bônus, tiveram reduções. 

Como vai comportar-se o mercado em 2015? Vai aumentar o volume de vendas de seguros?

Estamos a sentir um aumento do número de empresas seguras em acidentes de trabalho e do número de pessoas seguras. Uma das
questões que se pôs quando houve esta crise, com o desemprego que existiu, foi a redução das pessoas seguras também. A venda de seguros de
acidentes de trabalho também sofreu com essa diminuição. Está a verificar-se um aumento das empresas que têm seguros, um aumento de pessoas
que estão empregadas e que obrigatoriamente têm de ter seguros e, no caso do ramo automóvel, também se está a verificar um aumento de novos
seguros em virtude do aumento das vendas de automóveis.

Fonte: Económico
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Generali adquire GPH na Europa Centro-Leste

O grupo Generali passou a ter 100% de participação na Generali PPF Holding
BV (GPH), em uma transação de ! 1,24 bilhões (R$ 3.766,4 milhões) – valor pago pela
fatia de 24% em poder do  Grupo PPF. Com esta aquisição, a holding que atua na Europa
Centro – Leste muda o seu nome para Generali CEE Holding BV. “Esta é a etapa final de
uma transação importante para o Grupo. A posse completa da Generali CEE Holding BV,
finalmente, dá a oportunidade de tirar o máximo proveito do nosso investimento e acelerar
nosso ritmo para desenvolver e melhorar a nossa competitividade na região. A Europa
Centro-Leste é um dos nossos principais mercados europeus, com perspectivas de
crescimento claras e onde o Grupo já é um líder indiscutível em termos de rentabilidade.”,
afirma Mario Greco, CEO Grupo.

Fonte: Revista Apólice

 

 

 

Tipos de Seguros

1.     Classificação 

Seguros automóveis, incêndio, vida etc por serem bastante conhecidos facilitam o entendimento do conceito que rege cada um
deles. Está na hora de olhar mais atentamente para o conjunto do mercado e saber sobre a disponibilidade de outros mecanismos de
proteção contra riscos. Existem no Brasil, classificados oficialmente, 95 ramos de seguros que apresentam grande variedade de
detalhamento. Por exemplo, o seguro de responsabilidade civil tem 12 ramos diferentes, os seguros ligados à agricultura contam com 13
ramos distintos, etc. Por essa razão, utiliza-se frequentemente um nível mais agregado de análise derivado da Circular 455, de 2012, da
Superintendência de Seguros Privados (Susep), autarquia fiscalizadora e reguladora do setor, que trabalha com 16 grupos. A eles deve-se
acrescentar o 17° grupo agregado relativo aos seguros de saúde, que são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS -
www.ans.org.br). A tabela abaixo resume esses níveis. Um quadro mais preciso dos grupos de seguros você encontra no site da Susep, em
“Atos normativos”.

Leia mais em: http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/pagina.php?l=379
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