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Fernando Teles deixa área de seguros e Itaú ainda não tem um substituto

Mais uma mexida na área de seguros do Itaú Unibanco. Fernando Teles, que estava no
comando da operação, deixou o cargo e agora está no Banco Original e vai montar a área de varejo
do grupo controlado pelo frigorífico JBS. Segundo informou a assessoria de imprensa do Itaú, ainda
não há um nome para substituir Teles, que ficou quase dois anos à frente da operação de seguros do
grupo.

Em sua gestão, o desafio foi focar a operação em “bancassurance”, ou seja, distribuir
seguros em agências bancárias, varejistas, financiamento imobiliário e cartões. Nesse período, o Itaú
vendeu a área de grandes riscos para a ACE e a carteira de garantia estendida da Casas Bahia para
a Zurich.

Durante apresentação dos resultados do banco na Apimec, Roberto Setubal, presidente do banco, afirmou que o Itaú Unibanco vai seguir
em 2015 a trajetória de saída das atividades de seguros consideradas não essenciais para o banco. Citou que a participação no IRB Brasil RE e
DPVAT são exemplos de operações não essenciais. A operação com a Porto Seguro em seguros de carros e residência segue sem alterações. 

Fonte: Sonho Seguro
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Yasuda Marítima e Carglass promovem semana de reparo de vidros gratuita

A Yasuda Marítima e a Carglass, empresa especialista em reparo e
troca de vidros automotivos, promovem, no mês de fevereiro, a Semana de
Reparo de Vidro Gratuito nas unidades do CAM-Centro Automotivo Yasuda. A
iniciativa tem como objetivo apresentar a importância da manutenção dos vidros
para a segurança de motoristas e passageiros. Qualquer proprietário de veículo,
seja segurado ou não, poderá solicitar reparo gratuitamente nas unidades em
que estiver acontecendo a Semana de Reparo de Vidros Gratuita. Para os
segurados, além dos reparos de vidros será possível realizar impermeabilização
do para-brisa, lubrificação das canaletas dos vidros laterais e descontos de até
20% nos demais serviços da Carglass (troca de lanternas, faróis, palhetas etc).

A ação acontece no CAM Bandeirantes (Avenida dos Bandeirantes, 5254, Saúde) entre os dias 2 e 6 de fevereiro e no CAM Tatuapé
(Avenida Vereador Abel Ferreira, 100, Tatuapé) entre 9 e 13 de fevereiro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

Fonte: Revista Apólice
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Meta é crescer 20% ao ano

A Mongeral Aegon fechou o ano passado com 1 milhão de clientes e mais de
R$ 190 milhões em benefícios pagos em seguros de vida e previdência complementar
aberta. Sobre tal desempenho, o presidente da seguradora, Helder Molina, destaca a
consolidação do formato multicanal de vendas, com a estratégia digital, que inclui a
loja virtual, complementar ao trabalho do corretor. Em um ano, o portal ficou 50%
acima da expectativa de vendas e ganhou versão adaptável para o mobile, o que
permite a contratação de seguros e planos de previdência também via dispositivos
móveis, como tablets e celulares.

Tal como destacou ao participar de um recém-realizado encontro com
lideranças da empresa, o executivo reforça que não há dúvidas de que a seguradora
está no caminho certo para continuar crescendo no mínimo 20% ao ano, como
aconteceu na última década. E assinala que em 2014 o percentual foi ainda maior, de
23%.

Segundo a empresa, esse resultado foi alcançado graças ao aumento do número de corretores parceiros e a criação de uma equipe própria
de agentes de seguro, que estão atuando principalmente em planos instituídos para entidades de classe e previdência pública. O aumento de
profissionais na área comercial, na visão da companhia, vem contribuindo para conquistar a classe média e a classe C, um mercado bastante
promissor, já que apenas 10% da classe média e 49% da classe C possuem planos de previdência e seguro de vida.

A seguradora aponta ainda que consolidou seu plano de crescimento orgânico, com a inauguração de cinco unidades em 2014: Juiz de
Fora (MG), Aracaju (SE), Cuiabá (MT), Teresina (PI) e Sorocaba (SP), fechando o ano com 60 escritórios pelo Brasil. "Queremos ser a empresa mais
recomendada em seguros de vida e previdência e aquela que mais cresce de forma sustentável, mantendo nosso propósito de ajudar as pessoas a
assumirem a responsabilidade pelo seu futuro financeiro", diz Helder Molina.

Fonte: Revista Cobertura
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Seguradora Zurique adota tecnologia da Indra para operações no Brasil

São Paulo, 26 jan (EFE).- A seguradora suíça Zurique adotou para suas
operações no Brasil o sistema de soluções tecnológicas iONE, desenvolvido pela
multinacional Indra, informou nesta segunda-feira a companhia de consultoria e
tecnologia. O contrato faz parte de um acordo de cinco anos assinado entre a
multinacional de tecnologia e a Zurique para soluções no segmento de seguros de
vida, explicou a Indra em um comunicado. O sistema iONE é uma plataforma que atua
em todas as cadeias de valor do setor de seguros e permite agilizar e modernizar a
pasta de produtos, com o fornecimento de suporte técnico durante o período do
contrato. A solução, que poderá se expandir para o restante da América Latina,
começará com a gestão de 35% dos clientes de seguros de vida no Brasil e deverá
chegar a totalidade no final de 2015. EFE

Fonte: Revista Cobertura

 

 

 

Fraudes no seguro de Vida

Fraude é um assunto delicado no mercado de Seguros. As modalidades
favoritas dos fraudadores costumam ser no Seguro de automóvel, saúde e transporte.
Dilmo Moreira, presidente do Clube de Vida em Grupo de São Paulo (CVG-SP), diz que
no caso dos Seguros de pessoas (vida, acidentes pessoais, entre outros) os fraudadores
talvez achem que, por se tratar de assunto relacionado com a vida humana, seja mais
simples prejudicar o grupo segurado de pessoas unidas pelo mutualismo que compõe
uma apólice ou as seguradoras que administram os interesses dos segurados.

O mercado tem mecanismos de defesa contra fraudes. “A melhor forma de combate é o estabelecimento de padrões e da prática da análise
de nexo causal, tanto na contratação do Seguro quanto no momento do sinistro”, afirma o presidente do CVG-SP. A fraude prejudica a todos:
segurados, Corretores e companhias. Segurados podem cooperar na ação de combate aos fraudadores, comunicando os casos à Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) e também à Superintendência
Nacional de Seguros Privados (Susep).

O Corretor tem papel fundamental. Ele deve explicar ao segurado todas as informações sobre as características do contrato para que ele
saiba os direitos e obrigações. Por seu lado, as seguradoras – que já têm seus filtros de proteção – também podem no processo de aceitação dos
segurados atentar ao nexo causal entre o sinistro e todas as circunstâncias que o cercam.

Fonte: CQCS
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Seguro também cobre prejuízos causados por raios

O Brasil registra mais de 50 milhões de ocorrências de raios por ano,
segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Além de representar
perigo às pessoas, essas descargas elétricas podem causar diversos danos a imóveis.
Em situações como esta, é comum a queima de eletrodomésticos e eletrônicos. Nos
últimos quatro anos, o Grupo BB e Mapfre atendeu a mais de 60 mil ocorrências de
Danos Elétricos, um tipo de cobertura inclusa nas apólices residenciais, condomínio e
empresariais. “É preciso ficar atento, pois não é uma cobertura obrigatória. Contar com
essa facilidade é uma opção no momento do fechamento do contrato”, orienta Jabis
Alexandre, diretor geral de Massificados da companhia. Uma forte descarga elétrica
também pode gerar curto-circuito e, consequentemente, incêndio. Esse tipo de
ocorrência é uma cobertura básica das apólices residenciais e empresariais e é válida
somente para os casos em que a queda do raio aconteça dentro do terreno do imóvel
segurado.

“Após acionar as autoridades responsáveis, é importante que o proprietário do imóvel entre em contato com a seguradora. Um perito será
enviado para analisar o local e, após o laudo, a indenização é finalizada em, no máximo, sete dias após a apresentação da documentação
necessária”, explica o executivo.

A queda de raios pode ainda prejudicar jardins e espaços arborizados em residências e empresas. O seguro residencial do Grupo conta
com uma cobertura específica para esses casos, garantindo a indenização para a reconstrução do espaço danificado. O segurado poderá contratar
até R$ 10 mil para cobrir as despesas e os itens segurados são arbustos, árvores, plantas de quaisquer espécies e gramado existentes no terreno do
imóvel.

Fonte: Revista Apólice
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Susep autoriza R$ 1,2 bi em aumento de capital nesta terça 

A Susep autorizou dez grupos seguradores a elevar o capital nesta terça-feira,
segundo portarias divulgadas. Entre outras medidas em destaques na Susep temos a
chegada ao Brasil da Starr Unsurance & Reisurance Limitd, para atuar como
ressegurador admitido.

A Starr foi criada pelo ex-presidente da AIG, Maurice Greenberg, e é uma das
mais importantes resseguradoras mundiais quando o quesito de avaliação é a
diversidade de aceitação de riscos.

Veja em quanto as seguradoras elevaram o capital nas portarias divulgadas
hoje:

ACE – em R$ 721 milhões, para R$ 1,88 bilhão Munich Re – em R$ 164,2 milhões, para R$ 300,4 milhões Evidence Previdência – em R$
140 milhões, para R$ 185 milhões SulAmérica – em R$ 128 milhões, para R$ 1,86 bilhão Porto Seguro – em R$ 70,9 milhões, para R$ 1,18 bilhão
XL – em R$ 33,9 milhões, para R$ 69,1 milhões AIG – R$ 22,5 milhões para R$ 512,6 milhões Zurich – em R$ 20 milhões, para 120,7 milhões Essor
– em R$ 2 milhões, para R$ 24,2 milhões. Sancor – em R$ 7 milhões, para R$ 31,5 milhões.

Fonte: Sonho Seguro

 

 

Escola Nacional de Seguros abre as inscrições do Curso para Habilitação de Corretores de
Seguros

 

 

Nova fusão: Axis com a Partner Re

Como estava previsto, o ritmo de fusões segue acelerado. A notícia desta segunda-feira é a
fusão entre duas resseguradoras das Bermudas, AXIS Capital Holdings Limited e PartnerRe Ltd. A
negociação cria um grupo com prêmios de US$ 10 bilhões e capital total de US$ 14 bilhões, com
ativos acima de US$ 33 bilhões. Essa é a terceira negociação de aquisição e fusão anunciada nas
duas últimas semanas, considerando-se a compra do Catlin pelo grupo XL e da Platinum pelo
RenaissanceRe’s.

O chairman da PartnerRe, Jean-Paul L. Montupet, permanece com o mesmo cargo na nova
companhia e o CEO da Axis, Albert A. Benchimol, será o CEO da nova companhia criada com a
fusão.

Fonte: Sonho Seguro
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Igualdade entre sexos favorece os negócios, diz diretora da Lloyd’s 

Ela se chama Inga Beale, e é a primeira mulher a dirigir a Lloyd’s of London,
uma seguradora com 325 anos de história. Sua participação em Davos, um fórum onde
impera a presença masculina, é muito significativa. Em entrevista à AFP durante o
Fórum Econômico Mundial, ela explicou que a paridade entre mulheres e homens não se
trata apenas de uma questão de justiça social, mas também de prosperidade econômica.
“Os setores com maior diversidade a nível de direção e conselhos administrativos têm
melhores resultados”, afirma Inga Beale, que em 2013 se tornou a primeira mulher a
dirigir a Lloyd’s, monumento do mundo dos seguros.

“Há toda uma população que devemos aproveitar. Os economistas têm
estudado essa população deixada de lado, e estimam que o PIB dos Estados Unidos
aumentaria 5% se tal população tivesse um emprego. Em outros países, o aumento seria
até maior”, diz.

Segundo ela, o mercado de seguros em Londres “está completamente desconectado”, inclusive quando se trata do ambiente fortemente
masculino dos altos quadros administrativos, que contam apenas com 4% de mulheres em cargos executivos.

Fonte: Revista Cobertura

 

 

Como é feita a contratação do seguro de transporte de carga? 

O contrato deste seguro é feito a partir do chamado “conhecimento de embarque”
– documento emitido pela companhia transportadora que atesta o recebimento da carga, as
condições de transporte e a obrigação de entrega das mercadorias ao destinatário legal, no
ponto de destino preestabelecido, conferindo a posse das mercadorias. É, ao mesmo
tempo, um recibo de mercadorias, um contrato de entrega e um documento de propriedade,
constituindo-se dessa forma um título de crédito. Esse documento – conhecimento de
embarque – estabelece a relação entre o proprietário da carga e o transportador, definindo a
quem cabe a obrigação de contratar o frete. Determina, ainda, a partir de que momento a
responsabilidade da carga segurada passará do até então proprietário para o comprador da
mercadoria. Nos seguros de transporte de carga para exportação, o modelo do documento
“conhecimento de embarque” varia de acordo com a modalidade de transporte: marítimo,
aéreo, rodoviário, ferroviário ou multimodal. É o comprovante de que a mercadoria foi
colocada a bordo de um determinado meio de transporte, sendo aceito pelos bancos como
garantia de embarque para o exterior.

O conhecimento de embarque deve conter os seguintes dados: 

• nome e endereço do exportador e do importador; • local de embarque e desembarque; • quantidade, marca e espécie de volumes;
• tipo de embalagem; • descrição da mercadoria e códigos (SH/NCM/NALADI); • peso bruto e líquido; • valor da mercadoria; • dimensão e
cubagem dos volumes; e • valor do frete. 

Nesse mesmo documento deve constar a forma de pagamento do frete: frete pago (freight prepaid) ou frete a pagar (freight collect).
O conhecimento de embarque também informa as condições em que a mercadoria foi embarcada, isto é, sem restrições ou ressalvas à
mercadoria (clean on board) ou mercadoria recebida aparentemente em boas condições (received in apparent gook order and conditions).
Esta declaração é o compromisso do transportador de entregar a mercadoria nas mesmas condições em que foi recebida do exportador. Hoje
convivem modelos de conhecimento de embarque em papel e eletrônico. Obtenha o modelo e o manual da versão eletrônica, fornecidos pelo
Ministério da Fazenda. Os modelos tradicionais para serem impressos podem ser encontrados nos anexos do convênio Sinief 06/89 (Sistema
Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais).

Quais são as opções de apólices que podem ser contratadas? Dependendo do porte da empresa, podem ser elaboradas apólices
abertas ou avulsas. As primeiras, também chamadas apólices de averbação (modalidade que exige comprovante do embarque efetivo da
carga segurada), costumam ser usadas por empresas que frequentemente necessitam transportar as mercadorias que vendem. São apólices
com prazos dilatados, acima de um ano, sendo utilizadas para vários embarques, cada um deles personalizado conforme a característica da
carga da vez. Já as apólices avulsas são destinadas a empresas de pequeno e médio porte, que realizam transporte de mercadorias
esporadicamente. A sua utilização só é permitida nos seguros de transporte nacional, se forem contratados pelos donos das mercadorias, e
nos de transporte internacional, para proteger o risco de uma viagem e/ou embarque predeterminado.

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