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Agenda 2015

Março

16 – 9h Reunião Diretoria e Conselho Fiscal

19 – 12h Almoço do Mercado Segurador 

25 – 9h Workshop 

30 – 16h30min Encontro de Amigos
 

Abril

06 – 9h Reunião Diretoria e Conselho Fiscal

16 – 12h Almoço do Mercado Segurador 

27 – 16h30min Encontro de Amigos

29 – 9h Workshop 
 

Maio

14 – 12h Almoço do Mercado Segurador 

18 – 9h Reunião Diretoria e Conselho Fiscal

25 – 16h30min Encontro de Amigos

27 – 9h Workshop 
 

Junho

18 – 12h Almoço do Mercado Segurador 

22– 9h Reunião Diretoria e Conselho Fiscal

24 – 9h Workshop 

29 – 16h30min Encontro de Amigos
 

Julho

16 – 12h Almoço do Mercado Segurador 

20 – 9h Reunião Diretoria e Conselho Fiscal

27 – 16h30min Encontro de Amigos

29 – 9h Workshop 
 

Agosto

14 – 20h Jantar em comemoração aos 120 anos do Sindseg RS

17 – 9h Reunião Diretoria e Conselho Fiscal

26 – 9h Workshop 

31 – 16h30min Encontro de Amigos
 

Setembro

17 – 12h Almoço do Mercado Segurador 

21 – 9h Reunião Diretoria e Conselho Fiscal

23 – 9h Workshop 

28 – 16h30min Encontro de Amigos

29 – 8h45min Encontro das Secretárias
 

Outubro

15 – 12h Almoço do Mercado Segurador 

26 – 9h Reunião Diretoria e Conselho Fiscal

26 – 16h30min Encontro de Amigos

28 – 9h Workshop 
 

Novembro

16 – 9h Reunião Diretoria e Conselho Fiscal

19 – 12h Almoço do Mercado Segurador 

25 – 9h Workshop 

30 – 16h30min Encontro de Amigos
 

Dezembro

04 – 20h Jantar Diretoria Sindseg RS

17 – 12h Almoço do Mercado Segurador 

21 – 9h Reunião Diretoria e Conselho Fiscal

 

 

 

Porto Seguro dá dicas de como manter a casa mais segura e sustentável no feriado

A Porto Seguro criou um hotsite com dicas de como manter a casa mais segura e
sustentável no feriado de Carnaval. Organizado em três pilares (Segurança da família,
Segurança da residência e Sustentabilidade), o espaço visa orientar a família sobre
cuidados básicos como a proteção nas escadas com a instalação de corrimão, piso
antiderrapante e boa iluminação, e a necessidade de instalar fechaduras com chave de
emergência nos banheiros, que possibilitem a abertura da porta por fora. Além disso, as
ações mostram como proteger a residência durante o feriado de Carnaval.

Confira algumas dicas fornecidas pela companhia:

FAMÍLIA

Crianças

- Instale grades e redes de proteção nas janelas, sacadas e escadas;

- Mantenha camas, mesas, armários e outros móveis longe das janelas;

- Tampe todas as tomadas da casa com protetores específicos, a fim de evitar choques;

- Para diminuir riscos na hora do banho, não deixe uma criança sozinha nesse momento, principalmente se na banheira.

Idosos

- Cuidado com pisos escorregadios e o uso de tapetes. Dê preferência aos antiderrapantes também no banheiro;

- Instale suportes de apoio no box e ao lado de vasos sanitários;

- Mantenha uma lista de telefones e endereços úteis em local de fácil acesso. Em caso de emergência, fica mais fácil pedir ajuda.

RESIDÊNCIA

Casa e apartamento

- Mantenha as instalações elétricas em ordem, com revisões periódicas;

- Não deixe fios elétricos sob tapetes ou cortinas compridas. Um pequeno curto-circuito pode provocar faíscas que se propagam
rapidamente em materiais como fibras e tecidos;

- Para evitar roubos e furtos, tranque a porta da sua residência sempre que sair, mesmo que seja por alguns instantes;

- Antes de entrar na sua garagem, verifique se não tem alguém com atitude suspeita por perto;

- Se utilizar botijão de gás, instale-o fora do ambiente da cozinha e a uma distância segura do fogão. E confira sempre a validade da
mangueira e registro.

Férias e feriados

- Suspenda a entrega de jornais e revistas e desligue a campainha de sua residência. Ela pode ser utilizada para confirmar se há
pessoas em casa ou não;

- Em períodos de férias e feriados, não divulgue seus planos de viagem em mídias sociais ou em ambientes com pessoas
estranhas ao redor, ainda que você converse com algum conhecido;

- Peça para que alguém de confiança regue as plantas e abra as janelas de vez em quando. Essas atitudes mostram que há
pessoas na casa.

Sustentabilidade

- Reaproveite a água da chuva para lavar o quintal ou regar as plantas;

- Desligue os aparelhos eletrônicos quando não estiver em uso, para evitar desperdícios de energia ou riscos de incêndio;

- Tome banhos mais rápidos e não deixe o chuveiro aberto ao se ensaboar;

- Regule descargas e não deixe torneiras pingando;

- Utilize sacolas retornáveis em feiras e mercados. Embalagens de plástico levam mais de 100 anos para se decompor;

- Evite desperdício de cimento em obras e reformas. A economia de apenas três sacos evita 100 kg de CO2 na atmosfera;

- Pilhas recicladas recuperam toneladas de zinco e manganês, minerais essenciais para a correção de solos na agricultura;

- Óleo jogado no ralo entope o encanamento e contamina 18 mil litros de água. A Porto Seguro oferece coleta de pilhas, baterias e
óleo em diversos pontos do Brasil. Encontre o ponto de coleta mais próximo em www.portoseguro.com.br/reciclagem.

Fonte: Revista Apólice  

 

 

 

3º Seminário Direito & Deveres do Consumidor de Seguros

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

41,2% das motos não pagam DPVAT e estão irregulares

Quatro em cada dez proprietários de motos não pagaram o seguro obrigatório de
acidentes no ano passado. A taxa de calotes do DPVAT de motocicletas foi de 41,2% em
2014, recorde histórico, segundo levantamento obtido pelo jornal
Isso significa que quase 8 milhões das 19,2 milhões de motos espalhadas pelo País estão
irregulares.

O seguro compulsório para Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre (DPVAT) é aquele que todo proprietário de veículo deve pagar anualmente
com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cuja cobrança começa
em janeiro em boa parte do País. A obrigação existe até mesmo para os veículos isentos de
IPVA. A inadimplência dos proprietários de motos vem em escala ascendente nos últimos
anos - 37,7% em 2012, 39,7% no ano seguinte e 41,2% em 2014. Há cinco anos, não
passava de 30%.

No Nordeste, que concentra 27% da frota de motocicletas do País, quase a metade das 5,4 milhões de motos está sem licenciamento
porque os proprietários não pagaram o DPVAT no ano passado (47,1%). Nos Estados do Norte (45,6%) e do Sul (42,8%) foram registrados índices
acima da média nacional - no Centro-Oeste e no Sudeste, 38% e 35% dos proprietários estão em débito com o seguro.

A inadimplência de automóveis também está em patamar alto: quase um quarto dos proprietários de 48 milhões de carros não quitou o
seguro em 2014. A taxa de calotes do ano passado (24,6%) é a mesma da registrada em 2012, mas superior à do ano anterior (23,9%). Além de
estar com os veículos irregulares, os proprietários inadimplentes não têm cobertura nos acidentes. Mesmo que o veículo não esteja em dia com o
DPVAT ou não possa ser identificado, as vítimas ou seus beneficiários têm direito à cobertura, independentemente da culpa. O valor da indenização
é de R$ 13,5 mil no caso de morte ou invalidez, e o reembolso de despesas médicas e hospitalares tem limite de R$ 2,7 mil.

A inadimplência é maior entre as motocicletas por causa do custo do seguro e da falta de cobrança. A Superintendência Nacional de
Seguros Privados (Susep), vinculada ao Ministério da Fazenda, não reajustou o DPVAT em 2015, pelo segundo ano consecutivo. Mesmo assim, as
motos pagam R$ 292,01, enquanto os veículos, R$ 105,65.

Frota

Marcio Norton, diretor de Relações Institucionais da Seguradora Líder, reconhece que o número de inadimplentes é alto, mas pondera que
o dado incorpora veículos que estão fora de circulação, em ferros-velhos, por exemplo. Ele estima que a frota registrada pelo Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran) esteja "inchada" em 10%. Segundo ele, o seguro de motos é mais caro por causa do número de acidentes. De janeiro a
setembro de 2014, motocicletas - que respondem por 27% da frota nacional - representaram 76% das indenizações.

Fonte: Revista Cobertura

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Crise econômica pode tornar o mercado de seguros mais atrativo 

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, foi o primeiro convidado do
ano no tradicional almoço do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-
SP), que aconteceu na terça (03/02) e também contou com a presença de diretores
executivos do Sindicato. Os rumos da economia, impactos no mercado de seguros e
novos projetos do Sincor-SP foram destaques da apresentação.

De acordo com Camillo, devido à retração da economia, o mercado de
seguros vai manter resultados positivos. “Muitos poderão se interessar pela carreira de
corretor de seguros diante deste cenário. Entre as seguradoras estrangeiras, algumas
poderão ver no setor uma maneira de expandir seus negócios para outras localidades,
trazendo novas propostas, produtos e hábitos”, declara. O presidente ainda afirmou
que o Sincor-SP deve continuar mostrando sua força e representatividade, sempre
defendendo os interesses da categoria.

Fonte: Sincor SP 

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Novas fronteiras de crescimento no mercado brasileiro 

A exemplo do que se tem falado do mercado de seguros e resseguros, cujo potencial é
eminente, para Rodrigo Protasio, CEO JLT RE- Brasil, ainda há muito a ser feito como lição de casa.
“Somos o quarto maior brooker de resseguros do mundo e hoje a nossa discussão interna é como
podemos buscar as melhores práticas, pensar no futuro. Não adianta ser apenas competente na
colocação do risco. Cada vez mais, o brooker tem de ser um consultor e uma extensão da resseguradora
na seguradora”, afirmou.

Segundo ele, é preciso inovar. “Uma das formas é a aproximação com o mercado de capitais. A
área de seguro de crédito no Brasil é pouco desenvolvida e o País também está atrasado no garantia
judicial. Temos também de pensar em novos produtos, Cyber, Agrícola e Weather Derivatives, as usinas
hidrelétricas respondem por mais de 75% da geração de energia, somos altamente dependentes delas”,
citou.

Ele também falou sobre fusões e aquisições, M&A na sigla em inglês. “É um risco que requer muita capacidade técnica, inclusive em
relação a riscos que surgem depois da transação. Como há também os riscos cibernéticos que requerem produtos específicos e mostrar ao segurado
que ele precisa estar protegido. E o Brasil tem uma oportunidade enorme com a longevidade, o mercado de vida vai dobrar de tamanho”, previu.
Para finalizar, sintetizou: “não há risco ruim, mas preço mal feito”.

Fonte: Revista Cobertura

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguro residencial é boa opção para emergências

As assistências oferecidas são desde serviços essenciais e emergenciais, como chaveiro,
encanador e eletricista, até serviços de outros padrões 

Segundo o Instituto de Pesquisa Datafolha, 95% das residências no Brasil não possuem seguro.
As perspectivas do mercado, entretanto, são de crescimento para os próximos anos, principalmente
através dos seguros residenciais que vêm acompanhados de assistências. As assistências oferecidas são
desde serviços essenciais e emergenciais, como chaveiro, encanador e eletricista, até serviços de outros
padrões, como, por exemplo, proteção à obras de arte, veículos e aparelhos eletrônicos em caso de furto
à residência, ou por exemplo reparo à quebra de vidros e estrago em jardins em casos de ocorrência de
fenômenos naturais.

Atualmente, são várias as seguradoras que oferecem esse tipo de serviço, justamente porque o crescimento do mercado é iminente. O
último ano, por exemplo, já apresentou resultados positivos para o setor. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), houve
crescimento de 14,5% em relação a 2011.

Só no primeiro trimestre, o segmento apresentou desempenho 60% melhor na comparação com o mesmo período em 2013. De acordo com
Jarbas Medeiros, gerente de ramos elementares da Porto Seguro, o seguro residencial que garanta assistência possui uma ótima relação custo-
benefício. Isso porque um seguro residencial custa, em média, de R$ 400 a R$ 600 por ano, ao mesmo tempo que muitas das assistências que o
produto oferece, quando são feitas por profissionais autônomos acabam custando o mesmo valor.

Eduardo Dal Ri, diretor de auto e massificados da SulAmérica, concorda, explicando que esses serviços fornecem uma oportunidade de
aproximação com os segurados, ao mesmo tempo que eles passam a considerar o seguro residencial não apenas uma proteção contra roubo e
incêndio, por exemplo, mas como uma solução para imprevistos do dia a dia no lar, poupando tempo e ajudando na economia doméstica do
morador.

Fonte: Revista Cobertura

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Justiça mantém decisão que proíbe o Banco Santander de não renovar apólices de seguro

O 3º Vice-Presidente do TJRS, Desembargador Francisco José Moesch,
negou pedido do Santander Seguros S/A para suspender decisão que proíbe o
Banco de não renovar as apólices de seguro na data do vencimento.

Caso

O Ministério Público ajuizou ação coletiva de consumo contra o Banco
Santander, alegando ter apurado a existência de prática comercial abusiva
consistente no aditamento de seu contrato de seguro de vida com a inclusão de
cláusula prevendo a opção de não renovação na data de seu vencimento. Afirmou
que, de forma unilateral e arbitrária, o Banco estava cancelando o contrato de
seguro de vida, entendendo que os valores pagos pelos seus clientes cativos e
fiéis de muitos anos estariam impedindo um correto equilíbrio econômico-
financeiro da respectiva carteira.

Para o MP, a cláusula contratual é abusiva e vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Requereu a declaração de abusividade do
aditivo contratual que faculta a parte ré a não renovar a apólice na data do vencimento, que a parte ré se abstenha de rescindir unilateralmente os
contratos de seguro de vida; bem como, para eventuais contratos já cancelados e que notifique os consumidores da possibilidade de retomada do
contrato nas mesmas condições anteriormente pactuadas em caráter liminar.

No juízo do 1º grau e no TJRS, os pedidos foram considerados procedentes e o Banco foi proibido de cancelar os contratos, devendo
informar a decisão aos clientes e publicá-la em jornais e revistas de circulação sob pena de multas diárias.

Decisão

O Banco ingressou com recurso especial que está sendo analisado pela 3ª Vice-Presidência do TJRS, se cabível o encaminhamento ao
Superior Tribunal de Justiça ou não. Enquanto não há esta decisão, o Banco Santander ingressou com medida cautelar inominada, tentando
suspender a decisão.

O relator, Desembargador Francisco José Moesch, 3º Vice-Presidente do TJRS, não acatou o pedido. Segundo o magistrado, no tocante à
rescisão unilateral do contrato de seguro de vida, a jurisprudência do STJ é no sentido de que pretensão da seguradora de modificar abruptamente
as condições do seguro, não renovando o ajuste anterior, é medida abusiva e ofende os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da confiança e
da lealdade, que devem orientar as relações de consumo.

Dessa forma, continua valendo a decisão que suspende a cláusula abusiva dos contratos, não podendo o Banco rescindir os contratos de
seguros de forma unilateral.

Processo nº 70062922141

 

 

Fenacor apoia campanha do Ministério da Saúde 

A FENACOR apoia a campanha do Ministério da Saúde que visa à
prevenção contra a Aids no Carnaval. Nesse sentido, o RH da Federação está
promovendo uma série de ações que têm como objetivo conscientizar funcionários e
colaboradores da necessidade de se adotar medidas preventivas particularmente
nesse período de festa popular.

Além da realização de palestra com explicações e orientações sobre como
proceder, estão sendo distribuídos panfletos da campanha governamental, cujo lema
é “Eu me Previno. Eu me Testo. Eu vou Tranquilo para Carnaval”.

A campanha apoiada pela FENACOR ressalta a importância do uso de
preservativos masculinos (camisinhas) e incentiva a realização de teste em unidades
de saúde do SUS, que é rápido, gratuito e sigiloso.

Divulga ainda o Disque Saúde (136 – ligação gratuita) e o site do ministério para quem precisa esclarecer dúvidas: www.saude.gov.br.

Fonte: Fenacor

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Funenseg cria seções em busca de interatividade

A Fundação Escola Nacional de Seguros (Funenseg) está formulando
mudanças no portal Tudo Sobre Seguros, criado em 2010. A finalidade é tornar a
navegação mais completa e interativa. E, para isso, novas seções sobre seguros e
previdência estão sendo desenvolvidas, com abordagem de temas de interesse da
sociedade. Na lista, aparecem riscos de petróleo e gás, riscos ambientais e
previdência complementar fechada. Em produção, estão também vídeos de curta
duração. A ideia é esclarecer as dúvidas de consumidores que nunca adquiriram
seguros. Segundo o assessor da Funenseg e coordenador do Tudo Sobre
Seguros, Lauro Faria, esses vídeos ampliarão a visibilidade do site. "Eles são
voltados para as classes emergentes, que passaram a consumir mais e agora
sentem necessidade de proteger seus bens. Acreditamos que essas pessoas
serão responsáveis por um aumento expressivo no número de acessos", diz.

Outra aposta para 2015 é a versão do portal para o sistema IOS (a Android já está disponível). "Nossa intenção é democratizar cada vez
mais o acesso a importantes informações sobre o universo do seguro. Queremos estar presentes em todo tipo de aparelho móvel, como notebooks,
tablets e smartphones", conta Lauro Faria.

E é justamente pensando nesse crescente público, composto em sua maioria por jovens, que estão sendo criados games sobre seguros.
Lauro adianta que a ideia é tratar o tema de maneira lúdica e divertida. "Nossos mais de 26 mil fãs no Facebook são responsáveis por um número
cada vez maior de acessos e a tendência é darmos um salto quantitativo após o lançamento da versão IOS. Os jogos vêm para complementar essa
estratégia. A palavra de ordem é convergência", assinala o assessor da diretoria da Funenseg.

Desde sua criação, em 2010, o portal (www.tudosobreseguros.org.br) soma mais de 4 milhões de acessos e, só em 2014, ultrapassou a
marca de 1,6 milhão de visitas.

Fonte: Revista Cobertura

 

 

 

Empresa de seguros cancela apólice de obreira por causa de adesivo evangelístico no carro

Uma obreira teve o seguro de seu carro cancelado porque colocou um
adesivo com alusão à sua fé cristã, e resolveu protestar alegando perseguição
religiosa.

As frases evangelísticas “Christ for Me”, “Christ Must Be Saviour”, “Christ
is My Lord”, colocadas no capô do carro de Wena Parry, 75, obreira da Igreja
Congregacional Independente em South Wales, no Reino Unido tornou-se o
centro de uma polêmica com a empresa de seguros com quem a idosa mantinha
contrato. Tudo começou quando a empresa enviou uma notificação a ela dizendo
que a apólice de seguro havia sido violada, e por isso, seria cancelada.

“A cada oportunidade, quero dizer às pessoas sobre Jesus. Eu acho que pelo menos um milhão de pessoas já leram os textos no
meu carro e ninguém teve problemas com ele antes. Mas, pode haver alguém dentro dessa empresa que odeia o cristianismo”, disse Wena
Parry.

A seguradora, no entanto, diz que o cancelamento do seguro não se deu porque a frase era religiosa, e sim, porque houve uma
modificação no carro que não havia sido comunicada. “A situação não está relacionada com a natureza cristã de seus adesivos”, pontuou o
porta-voz da Insurance Age. No entanto, a empresa destacou que teria rejeitado a solicitação de seguro da obreira caso ela tivesse informado
que havia um adesivo no carro: “Apesar de todos os proprietários de carros terem o direito de expressão no lugar que quiserem em seus
carros, gostaríamos de alertar a todos os motoristas para fecharem seus seguros cientes de quaisquer adesivos aplicados em seus carros”.

De acordo com informações do Christian Post, a obreira agora pretende contratar um novo seguro para seu automóvel, porém não
irá deixar de perguntar se o adesivo em seu carro será um empecilho para a contratação do serviço. Se a resposta for positiva, precisará
procurar outra empresa.

Fonte: Revista Cobertura

 

 

Foco do Cliente

Resultados invejáveis são obtidos sempre com a cumplicidade dos clientes leais. Clientes leais promovem
espontaneamente as empresas que admiram, além de as defenderem contra a competição predadora. Mas como se
pode ter uma base confiável de clientes leais? Tratando todos da mesma forma? Fazendo tudo o que eles pedem?
Concedendo-lhes toda espécie de descontos? Criando promoções a torto e a direito? Comprando-lhes a "fidelidade" e
acreditando nisso? Clientes se ligam para valer àqueles em quem podem confiar e com quem podem compartilhar
seus sonhos, ambições e compromissos com o futuro. Não importa se, se trata de um cliente individual ou uma
empresa-cliente. Em ambos os casos, são pessoas movidas por motivações próprias do ser humano em qualquer
circunstância.
Este livro mostra quanto pode ser simples e eficaz uma estratégia de marketing quando ela é orientada para o que é
realmente importante para os clientes. Resultados superiores admiráveis nascem dessa fonte. Foco do Cliente, um
livro que marca a mudança do teor da ação de marketing quando o que está em jogo é o seu desempenho e
reconhecimento profissionais ligados ao valor percebido da sua empresa.

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Lucíola

Desafiando os preconceitos da Corte, um jovem de família tradicional apaixona-se por uma ex-prostituta.

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

O Vendedor de Sonhos

A surpreendente história de um homem de identidade desconhecida que considera o mundo moderno um
hospício global. Ele chama pessoas incomuns para, juntos, libertar a mente dos caminhantes. Por onde passa
tumultua o ambiente. Será ele o mais louco dos seres ou um sábio? Um romance em que é possível rir, chorar, se
enxergar e pensar muito...

 

http://www.saude.gov.br/
http://www.tudosobreseguros.org.br/

