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Yasuda Marítima investe na integração da marca e lança novo site institucional
A Yasuda Marítima, subsidiária do Grupo Sompo Japan Nipponkoa,
um dos maiores grupos seguradores do mundo, lança a partir desta segundafeira, dia 8 de dezembro, seu novo site institucional. Agora, ao acessar
www.yasudamaritima.com.br, o usuário passa a contar com todos os serviços e
informações disponíveis num único espaço, que substitui os sites da Yasuda
Seguros e Marítima Seguros.
O novo site integrado foi desenhado de maneira a permitir uma
navegação mais fácil e rápida. Com um visual moderno, categorizado por cores
e navegação amigável, também foi totalmente estruturado com objetivo de
facilitar o acesso às informações e a busca por assunto.

Dessa forma, o usuário pode encontrar a informação ou acionar o serviço de que necessita sem acessar diferentes páginas. O site já
contempla num único espaço o acesso aos portais específicos de cada público: Corretor, Segurado, Prestador de Serviços, Assessorias de Seguros,
Transportes (Concessionários, Transportes e Averbação Transporte), além do Portal Yasuda Marítima Saúde, voltado às Empresas Seguradas, aos
Segurados e aos Prestadores de Serviço desse ramo.
Por meio do site é possível efetuar uma busca que indica os corretores cadastrados, centros automotivos, filiais ou postos de vistoria mais
próximos do consumidor. Com número de apólice e CPF, o segurado acessa os dados referentes ao seu seguro, tira dúvidas e endereça solicitações
e documentos com segurança e conforto. Também é possível consultar toda a Rede Referenciada da área de Saúde, acompanhar as novidades e
notícias da companhia, bem como verificar os descontos disponíveis nas redes parceiras do Clube de Benefícios Yasuda Marítima.
Integração
A iniciativa faz parte da estratégia de integração das marcas e acontece após a aprovação definitiva pela SUSEP - Superintendência de
Seguros Privados da incorporação da Yasuda Seguros pela Marítima Seguros. Dentro do processo de integração, a Yasuda Marítima também já
lançou sua página no Facebook (http://www.facebook.com/yasudamaritimaseguros?fref=ts), no ar desde outubro, assim como Linkedin e Twitter.
Fonte: RMA Comunicação e Negócios
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Instituto GPP realiza pesquisa na inauguração da 19ª Árvore de Natal da Bradesco Seguros
O Instituto GPP realizou uma pesquisa durante a inauguração da 19ª
Árvore de Natal da Bradesco Seguros, que aconteceu no dia 29 de novembro
na Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ).
Para 64% dos entrevistados, o grande momento do evento foi
presenciar o acendimento da Árvore. Outro dado relevante é que, a cada ano,
um novo público prestigia o evento. Nesta edição, 52% assistiram ao
espetáculo pela primeira vez.
Entre os entrevistados, 86% identificaram a Bradesco Seguros como
patrocinadora e 83% consideraram que a iniciativa impacta a marca
positivamente.

De acordo com o instituto, 90% dos entrevistados avaliaram positivamente o evento como um todo e pretendem voltar no próximo ano, e
81% dos consultados recomendariam o evento para familiares e amigos.
O GPP identificou também que cerca de 90% dos entrevistados eram moradores do Rio e Grande Rio, sendo a maioria de bairros da Zona
Sul e Zona Oeste. Deste percentual, 69% estavam acompanhados de suas famílias. Como em anos anteriores, 44% das pessoas prestigiaram o
evento usando transporte público, deixando o carro em casa.
Fonte: Revista Apólice
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Capemisa apoia Concerto Natalino, do Projeto Candelária
O Projeto Candelária promove, na próxima quinta-feira (11), na igreja
da Candelária (RJ), o Concerto de Natal com a Orquestra Filarmônica do Brasil
(Fibra). Com apoio da Capemisa, o evento terá entrada franca e contará com a
participação do Coral Brasil Emsemble – UFRJ, da soprano brasileira
Anatasha Meckenna, da pianista ucraniana Anna Fedorova e do violoncelista
alemão Benedict Kloeckner.
Laércio Diniz, maestro e diretor artístico da Fibra, assume a direção
do concerto, que vai reunir clássicos de Mozar, Haendel e Schumman,
passando por canções natalinas como “Então é Natal” e “Noite Feliz”.
A Fibra foi fundada em 2010, por meio do patrocínio da
seguradora.
Fonte: Revista Apólice

Setor de seguros cresce 11,2% em 2014 e otimismo para 2015 aponta para avanço de 12,4%
Crescer 12,4% num ano em que o Produto Interno Bruto (PIB) está
projetado para um patamar inferior a 1%. Esse é grande otimismo da
Confederação Nacional de Seguros (CNseg), que congrega as empresas que
atuam em seguros, previdência, saúde, capitalização e resseguro.
“Temos muito espaço para crescer e esse grande potencial da oferta
de produtos e serviços para a sociedade, principalmente para as Pequenas e
Médias Empresas, alimenta as nossas expectativas e investimentos”, disse
Marco Antonio Rossi, presidente da CNseg e da Bradesco Seguros, durante
almoço de final de ano realizado com jornalistas, em São Paulo.
A expectativa em 2014 é encerrar o ano com avanço de 11,2%, sendo o maior incremento registrado pela saúde suplementar (15,2%),
planos previdenciários (11%), seguros gerais (9%), vida (5,9%) e capitalização (5%). “Nos últimos 15 anos passamos de uma representatividade de
1% para 6% do PIB e ainda temos uma jornada para atingir o tamanho que esse setor deve ter para apoiar o crescimento do Brasil”.
Números em destaque 150 mil empregos diretos, 82 mil corretores de seguros, 17 empresas de capitalização, 48 seguradoras em
benefícios, 1.258 empresas em saúde suplementar, 118 empresas de seguros gerais, 16 resseguradoras locais, R$ 744 bilhões em investimentos
até outubro de 2014, R$ 557 bilhões em reservas técnicas até outubro de 2014 e R$ 117,7 bilhões em patrimônio líquido.
Fonte: Sonho Seguro
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Cresce ritmo de contratações no mercado de Seguros
O mercado de seguros retomou o ritmo de contratações nos últimos meses, de acordo com o Guia Salarial 2015 da Robert Half, empresa
líder em recrutamento especializado com atuação em âmbito internacional. Entre outros motivos, o Guia aponta que a chegada de novas empresas
no Brasil, principalmente no segmento de resseguros, tem demandado executivos, causando valorização salarial. Outra fonte de novas vagas se
concentra em posições de back office, que oferece suporte ao aumento do volume de novos negócios e garante a qualidade dos serviços de pósvenda. Os cargos em destaque em seguradoras são de gerente comercial e de subscrição, subscritor, auditor de compliance e contador. Em
resseguradoras, de diretor financeiro e de novos negócios, e subscritor.
Entretanto, a qualificação é uma das principais exigências das companhias. “A tendência, desde o início de 2014, tem sido o aumento dos
investimentos em formação de talentos, por conta da escassez de profissionais especializados, assim como pacotes variáveis mais agressivos”,
avalia Alberto Lopes, gerente de Divisão da Robert Half. Com o objetivo de preparar profissionais para ocupar cargos de liderança, principalmente
nos mercados de seguro e financeiro, a Graduação em Administração da Escola Nacional de Seguros deu início a mais um processo seletivo, para o
primeiro semestre de 2015. São 50 vagas no Rio de Janeiro (RJ) e 50 em São Paulo (SP).
O processo seletivo prevê quatro formas de acesso ao curso: prova de redação, a ser agendada no www.esns.org.br/processoseletivo, pela
taxa de R$ 30,00, em data e horário mais convenientes para o candidato dentro de um calendário definido; aproveitamento da nota do ENEM;
solicitação de transferência externa; e apresentação de diploma de nível superior. A Escola concede desconto de 20% para colaboradores de
empresas conveniadas e de até 10% para não conveniadas, de acordo com o número de alunos matriculados. A Instituição também participa do
Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), permitindo aos alunos financiar até 100% do curso, com 18 meses de carência após a conclusão para
iniciar o pagamento.
Fonte: Redação – Planeta Seguro
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

ANSP debate relações de consumo na previdência privada
A Súmula 321, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – que trata de previdência
privada e relações de consumo –, foi tema do Café com Seguro, promovido pela Academia
Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) em novembro, em São Paulo.
Conduzido pelo coordenador da cátedra de Previdência da ANSP, Wagner Balera,
o debate contou com a participação de Affonso Heleno de Oliveira Fausto, Daisson Silva
Portanova, Daniel Pulino, Fábio Lopes Vilela Berbel, Marcel Cordeiro, Maria da Glória
Chagas Arruda, além do acadêmico e diretor da ANSP, Fernando Simões. A súmula afirmou
que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de
previdência privada e seus participantes. No entanto, as relações entre as duas partes na
previdência fechada e aberta são diferentes e o debate na comunidade jurídica e de
previdência é justamente sobre a revisão, manutenção ou revogação desta súmula.

Fonte: Revista Apólice
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Acidente na estrada
O valor das indenizações pagas pelo DPVAT (seguro de trânsito
obrigatório) aumentou 25,41% de janeiro a setembro deste ano em relação ao
mesmo período de 2013, segundo a Líder, que administra o seguro no país.
Nos nove primeiros meses deste ano, foram concedidas 559.123
indenizações ante as 445.833 de 2013.
São três as linhas de cobertura do seguro para casos de acidentes de
trânsito: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas.

Entre elas, a de invalidez permanente representou 76,96% do total de benefícios disponibilizados neste ano, com 430.322 indenizações.
O desempenho do número de pagamentos da linha de cobertura por invalidez é 32,65% superior ao total do período de nove meses de
2013, quando foram pagos 324.387 benefícios.
Para a seguradora, o aumento do número de seguros por acidentes de trânsito no país está relacionado ao crescimento da frota.
O total de veículos avançou 22,3% nos últimos quatro anos, segundo a empresa. A frota de motos subiu 26,3%.
Fonte: Revista Cobertura

Capitalização distribui mais de R$ 1 bilhão em sorteios até outubro
Valor equivale ao pagamento de R$ 5,3 milhões em prêmios por dia
útil.
Entre janeiro e outubro desse ano, o faturamento global do setor de
capitalização registrou um crescimento de 5,13% em relação ao mesmo período
de 2013, atingindo os R$ 18,01 bilhões. Os dados da Federação Nacional de
Capitalização (FenaCap) comprovam que o título de capitalização continua sendo
uma opção atraente para quem pretende guardar dinheiro e, ao mesmo tempo,
concorrer a prêmios. Ser sorteado e poder realizar sonhos são uma grande
motivação para economizar e manter uma reserva financeira.
No período, os prêmios distribuídos em sorteios ultrapassaram R$ 1
bilhão, o que representa um aumento de 20,55% em relação ao mesmo período
do ano passado. O montante equivale ao pagamento de R$ 5,3 milhões a clientes
contemplados por dia útil. A região Sudeste concentrou o maior volume de
prêmios distribuídos, R$ 456,9 milhões pagos a clientes dos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.
O volume das reservas técnicas – valores acumulados pelos clientes que serão devolvidos sob a forma de resgates – cresceu 14,2%,
atingindo a marca de R$ 29,3 bilhões. E os valores das economias feitas pelos clientes, devolvidos ao fim do prazo de capitalização, atingiram R$ 12
bilhões, registrando um aumento de 14,66% em relação ao mesmo período do ano passado. "A chegada do fim do ano, com a entrada de dinheiro
extra do 13º salário, é um bom momento para pensar em organizar o orçamento familiar. Com o título de capitalização, o consumidor tem o estímulo
dos sorteios para economizar. Além de fazer uma reserva financeira, que resgata ao fim do prazo de vigência, participa dos sorteios, com chance de
antecipar sonhos e projetos de vida", diz Marco Antonio Barros, presidente da FenaCap.
Fonte: CNseg
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Juros básicos devem subir mais em 2015
Mercado projeta Selic em 12,50%, inflação no teto e avanço do dólar no próximo ano
Os juros básicos da economia vão subir no próximo ano, acreditam especialistas do mercado financeiro. Indicando o ciclo de aperto
financeiro, a previsão é de que a Selic alcance 12,50% em 2015, taxa acima da projeção da semana passada, de 12%, segundo a pesquisa Focus.
Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC elevou a Selic em 0,50 ponto percentual, passaindo-a para 11,75%.
Um melhor quadro dos juros deverá ser conhecido nesta quinta-feira, quando da divulgação da ata do Copom, indicando as preocupações que
cercam a inflação. O ciclo de alta dos juros fez que a projeção de alta IPCA neste fosse reduzida em 0,05 ponto percentual, para 6,38%.
Para 2015 o índice oficial é estimado em 6,50%, um pouco acima dos 6,49%. Dessa forma, a estimativa para este ano permanece dentro
da meta, mas a de 2015 fica exatamente no topo do objetivo, que é de 4,5%, com margem de dois pontos percentuais para mais ou menos.
O crescimento da economia, para analistas, patina: o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano terá crescimento de 0,18%, ante 0,19% na
semana passada. Para 2015, a estimativa caiu a 0,73% No caso do dólar comercial, a previsão é de que a cotação alcance R$ 2,55 neste ano, mas
totalize R$ 2,70 em 2015.
Fonte: CNSeg
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Quanto custa quebrar regras na saúde suplementar
Em artigo publicado no Brasil Econômico, o custo da quebra de regras
na Saúde Suplementar e a ameaça à sobrevivência do setor são avaliados pelos
economistas Marcio Serôa de Araujo Coriolano e Sandro Leal Alves - presidente e
gerente geral da FenaSaúde, respectivamente.
Artigo publicado pelos economistas Marcio Serôa de Araujo Coriolano e Sandro
Leal Alves- são presidente e gerente geral da FenaSaúde, respectivamente- na
página de Opinião do jornal Brasil Econômico mostra o custo da quebra de regras
na Saúde Suplementar e a ameaça à sobrevivência de um setor promissor, mas
inviável se sujeito ao improviso e ao desrespeito aos contratos.
A Saúde Suplementar, definem eles, é um sistema de repartição simples de contribuições, para o caso de pagamento de indenizações, e
não uma fonte infinita de acumulação de recursos, algo que não é.
Fonte: CNseg

AGCS divulga estudo sobre Segurança da Aviação
A Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) lança o estudo 'Global
Aviation Safety', que revela que os acidentes aéreos de 2014 contradizem as
melhorias de longo prazo realizadas na segurança da indústria, na qual se estima
duas mortes a cada 100 milhões de passageiros em voos comerciais. Em
comparação, durante a década de 1960, havia 133 mortes para cada 100 milhões de
passageiros.
Entretanto, a gestão de segurança da indústria da aviação será exposta a
novos riscos em potencial no futuro, entre eles estão: o aumento de ataques
cibernéticos, a confiabilidade excessiva na automatização e o crescimento
antecipado do uso de drones.

O estudo mostra que os céus se tornaram mais seguros nos últimos 60 anos.
Atualmente, é mais fácil ser atingido por um raio (um em cada 10,5 milhões) do que sofrer um acidente aéreo nos EUA ou Europa (um em
29 milhões). "A segurança aérea evoluiu impulsionada pela tecnologia, sistemas de navegação, melhoria do motor, design à prova de falhas e
controle fly-by-wire", analisa Joe Strickland, chefe Global de Aviação das Américas da AGCS.
Já os custos da aviação continuam subindo, devido à demanda por novos tipos de materiais na produção de aeronaves. É esperado que o
aumento nos valores da frota e no número de passageiros alavanque o risco de exposição para US$ 1 trilhão até 2020. "Hoje há menos mortes ou
perdas totais de casco em comparação com o passado, mas surgem novos tipos de riscos", explica Henning Haagen, chefe Global de Aviação
EMEA e Ásia-Pacífico na AGCS.
Enquanto a América do Norte e a Europa têm os melhores recordes de segurança, a África tem os piores. Em 2012, 88% das fatalidades da
aviação global aconteceram na África e na Ásia. O continente africano é o que mais utiliza aeronaves de segunda geração, sendo mais de 50% da
frota analisada.
Em algumas partes do continente, os padrões de treinamento e segurança são comparáveis aos que eram realizados há 50 anos nos
Estados Unidos e Europa.
Em voos comerciais, 70% das causas de acidentes estão relacionadas à falha humana. A gestão da tripulação e da cabine automatizada
melhoraram os níveis de segurança, mas a automação pode ter um lado negativo. "Uma maior atenção deveria ser dada ao treino continuo de pilotos
voando. A tripulação continua a ser essencial para operar em qualquer aeronave e, em especial, se a automação não estiver disponível", diz
Sebastien Saillard, diretor de Sinistros de Aviação da AGCS.
Desafios futuros
Um número de novos cenários de perdas está surgindo. Os exemplos incluem a maior probabilidade de ataques cibernéticos, o aumento do
uso comercial de drones, uma escassez futura de força de trabalho qualificada e a perspectiva de aumento da turbulência, impulsionada pela
mudança climática. "A nova geração de aeronaves está altamente exposta ao crime cibernético, devido ao uso predominante de redes de dados a
bordo, de sistemas de computadores e sistemas de navegação. As violações de dados e ataques cibernéticos são percebidas como crescentes
riscos", explica Ludovic Arnoux, chefe global de Consultas em Riscos de Aviação da AGCS.
Fonte: Revista Cobertura Mercado de Seguros
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Roubo de smartphones se torna crítico nos Estados Unidos e cresce no Brasil
A Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos (FCC)
lançou um relatório essa semana mostrando que, anualmente, mais de 1 milhão
de boletins de ocorrência por roubo de smartphone são feitos no país. O
número é grande, mas não revela o índice real, pois muitas pessoas não
prestam queixa depois de terem o aparelho roubado. O crime também vem
aumentando no Brasil e nos oito primeiros meses do ano, 38 mil aparelhos
foram roubados apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro.
De acordo com a FCC, um em cada dez casos de roubo ou furto nos
Estados Unidos envolvem dispositivos móveis. As cidades onde foram mais
registradas crimes do gênero foram San Francisco e Nova York. A comissão
estima que 3, 1 milhões de aparelhos foram roubados em 2013.

Os crimes de roubo e furto de smartphones também estão aumentando no Brasil. Segundo um levantamento do site BemMaisSeguro.com,
38 mil celulares foram roubados no país nos oito primeiros meses do ano, no Rio de Janeiro e São Paulo, o que dá seis aparelhos roubados por
hora.
Como nos Estados Unidos, os números no Brasil são ainda maiores, já que muita gente não presta queixa pelo roubo. Segundo o site Onde
fui Roubado, 53% das vítimas de roubo ou furto de celular cadastradas não fazem boletim de ocorrência.
A Bem Mais Seguros relatou que os smartphones são o segundo item mais procurado para seguros no site, perdendo apenas para
documentos. Os aparelhos mais roubados no Brasil são os iPhones e smartphones da série Samsumg Galaxy.
Fonte: Revista Cobertura

Entenda o Seguro Garantia (parte II)
Quais são os contratos firmados no seguro garantia?
A operação
complementares:

desse

seguro

passa

por

três

contratos

distintos,

mas

• contrato principal – assinado entre tomador e segurado, determina as
obrigações a serem cumpridas pelo primeiro e as que são garantidas pela seguradora;
• contrato do seguro (apólice) – assinada entre seguradora e segurado,
garantindo contra riscos de não cumprimento das obrigações firmadas no contrato
principal; e

• contragarantia – assinado entre seguradora e tomador, estabelecendo cláusulas que não interferem no direito do segurado.
Permite que a seguradora recupere a indenização que tiver que pagar ao segurado ou, ainda, a cobrança de um prêmio que o tomador não
pagar, mediante a execução de garantias, como hipoteca de imóveis, penhor, nota promissória ou outra garantia de aceitação mútua.

Qual é a responsabilidade de cada uma das partes do contrato?
A seguradora emite uma apólice para o segurado (dono da obra e beneficiário da apólice), garantindo as obrigações assumidas pelo
tomador (responsável pela construção, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços) no contrato de execução de obra ou projeto,
fabricação / fornecimento de bens ou prestação de serviços.
A seguradora e o tomador (responsável pela construção ou fornecimento de bens ou prestação de serviços) assinam o contrato de
contragarantia, instrumento que assegura o direito de regresso da seguradora contra o tomador em eventual sinistro.

O que é o contrato de contragarantia?
A subscrição da apólice do seguro garantia (que define direitos e obrigações entre seguradora e tomador) é necessariamente
acompanhada da constituição de contragarantias. É um instrumento que garante o direito de a seguradora recuperar a indenização paga ao
segurado, se a apólice do seguro garantia for acionada na ocorrência de um sinistro.
As contragarantias, caso existam, dadas pelo tomador e/ou seus fiadores poderão ser executadas se ocorrer descumprimento das
obrigações assumidas na execução de uma obra, na fabricação / fornecimento de bens ou na prestação de serviços.
O contrato de contragarantia também pode ser utilizado para cobrança de prêmio não pago pelo tomador. Não existem disposições
mínimas que devam constar neste tipo de contrato, estando cada seguradora livre para pactuar da forma que entender melhor. No entanto,
existem obrigações e direitos básicos que são recomendados em todos os contratos de contragarantia. São os seguintes:
• a vigência da cobertura do seguro garantia deverá ser igual à vigência do prazo estabelecido no contrato principal, tendo o tomador
que pagar o prêmio respectivo por todo esse prazo;
• as condições de devolução de prêmio proporcional quando a garantia não se fizer mais necessária e, portanto, se extinguir. O
padrão utilizado é “pro rata temporis”, pelo prazo ainda a decorrer, contado da data de ocorrência de uma das hipóteses de extinção da
garantia previstas na apólice, A não ser que exista uma cláusula nas condições particulares do contrato excluindo essa possibilidade; e
• a seguradora executará o contrato de contragarantia caso o tomador não pague qualquer parcela do prêmio vencido na data
fixada. O vencimento das demais parcelas, se houver, será automático
Leia mais em: http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/pagina.php?l=352

