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Previsul lança ação “Unidos da Previsul” para colaboradores
A Previsul lança a ação “Unidos da Previsul”. Voltada aos colaboradores da
empresa, a campanha visa criar um bloco “pela vida” e dar dicas de cuidados com
alimentação, exposição ao sol e hidratação do corpo e da pele, além de conscientizar
sobre os perigos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas durante o Carnaval. A
iniciativa também alerta para cuidados no trânsito.
“São atitudes simples, mas que permitem aproveitar as festas com amigos e
familiares e ao mesmo tempo preservar o bem maior, que é a vida”, explica Fernanda
Bertacini, gerente de marketing da seguradora.

Além de cartazes e mensagens, os funcionários da empresa poderão compartilhar mensagens na página da Previsul no Facebook, o que
possibilita a interação com o público externo.
Fonte: Revista Apólice
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Generali soma mais experiência com novo Diretor de Pricing e Atuarial
A Generali Seguros reforça sua equipe com a contratação de Rogério Hashimoto, novo
diretor de Pricing e Atuarial.
Hashimoto será responsável pelo cálculo do pricing técnico dos produtos massificados
e assumirá papel importante ao responder também pela área atuarial da seguradora. Graduado
em Ciências Atuariais pela PUC de São Paulo e com MBA em Gestão Empresarial pela FGV –
Fundação Getúlio Vargas, possui 24 anos de experiência na área de seguros e já atuou em
empresas de grande porte do setor, incluindo multinacionais. No exercício de suas funções, o
novo Diretor irá se reportar diretamente ao CEO da Generali, Hyung Mo Sung.

Fonte: GWA Comunicação Integrada
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

O musical “As Noviças Rebeldes” tem promoção da SulAmérica
Está em cartaz em São Paulo, o espetáculo musical “As Noviças Rebeldes”.
Com direção de Wolf Maya, trata-se de uma comédia musical que conta a história de
cinco freiras que saem da Irmandade de Salue Marie para jogar bingo. As freiras que
permanecem no convento morrem após tomar uma sopa feita com legumes enlatados
vencidos. E aí começa a confusão. Recheado de coreografias que vão do balé ao
sapateado, nesta montagem, quatro atrizes e um ator dão vida às freiras: Soraya
Ravenle, Sabrina Korgut, Maurício Xavier, Helga Nemeczyk, Carol Puntel e Simony
Lino. O espetáculo faz parte do Circuito SulAmérica de Música e Movimento,
programa da seguradora para incentivo à cultura que este ano completa oito anos de
existência.

Fonte: CQCS
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Zurich apresenta nova tecnologia de telemetria para seguro transporte
Saber gerenciar e prever os riscos é primordial, principalmente no seguro
transporte. Foi isso que Luis Vitiritti, consultor de riscos para América Latina da
Zurich, ressaltou no SERES 2015, dando ênfase à nova tecnologia de telemetria.
“Trata-se de um sensor para ser inserido na telemetria que traz dados reais e
interessantes sobre os riscos da região onde a empresa estará submetida”. Para
gerenciar o risco é preciso entendê-lo pessoalmente, visitando, fazendo uma
consultoria caso a caso, pois os clientes de frota e propriedade, por exemplo,
possuem características diferentes. “No caso específico de transporte, analisamos a
infraestrutura do país, a rota, a região, atuação, tipo de motorista, o gestor e
comparamos com o segmento que ele opera, pois cada um passa por uma dificuldade
diferente”, explica Vitiritti.

E ao analisar todos os riscos, a empresa aprende com cada cliente e, com isso, consegue entregar a ele uma solução diferente. Como é o
caso de um dos clientes de seguro transporte que instalou a tecnologia em sua frota e obteve retorno financeiro considerável. “De 1300 caminhões,
500 foram instalados a telemetria, o que trouxe R$ 1 milhão por ano de economia com combustível, além de economizar em manutenção preventiva
dos veículos e em renovação da frota, tendo sempre a postos para trabalhar com sucesso.Com o investimento em telemetria o cliente economiza,
conhece seus riscos, reduz acidentes e melhora seus resultados de apólice de seguros de transportes”, finaliza o consultor. (Tany Souza)
Fonte: Revista Cobertura

Ildo Mário Szinvelski confirmado na direção do Detran/RS
O governador José Ivo Sartori confirmou no cargo, nesta segunda-feira (9), o
diretor-geral do Detran/RS, Ildo Mário Szinvelski, que exercia interinamente a função. Os
demais integrantes da direção da autarquia serão divulgados nos próximos dias pelo
governador.
Szinvelski assumiu interinamente devido à exigência legal de que uma
autoridade competente assine a expedição de documentos de habilitação e de veículos, o
que regularizou as rotinas operacionais referentes à documentação junto às empresas
responsáveis pelo processamento e impressão. O secretário de Modernização
Administrativa e dos Recursos Humanos, Edu Olivera, sugeriu na ocasião a indicação de
um servidor de carreira para a função, com o compromisso de normalizar a situação o
mais rápido possível, evitando prejuízo para a sociedade gaúcha.

Szinvelski foi apontado como um dos servidores mais qualificados para dirigir a autarquia nessa transição, pela competência técnica
adquirida em 35 anos de carreira pública vinculada ao setor de trânsito
Fonte: DETRAN/RS
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Proposta de seguro encaminhada por consumidor após o sinistro não tem validade
Mesmo sendo dispensáveis a apólice ou o pagamento do prêmio, para que o contrato de seguro
se aperfeiçoe são indispensáveis tanto o envio da proposta pelo interessado ou pelo corretor quanto o
consentimento, expresso ou tácito, da seguradora.
Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou pedido de
pagamento de indenização feito por consumidora que encaminhou proposta de seguro de automóvel após
o sinistro.
Segundo o relator do caso, ministro Villas Bôas Cueva, para que o contrato de seguro possa ser
concluído, ele necessita passar, comumente, por duas fases: a da proposta, em que o segurado fornece as
informações necessárias para o exame e a mensuração do risco, indispensável para a garantia do
interesse segurável; e a da aceitação do negócio pela seguradora, ocasião em que esta emitirá a
apólice.

Consentimento recíproco
Villas Bôas Cueva afirmou que “a proposta é, portanto, a manifestação da vontade de apenas uma das partes e, no caso do seguro, deverá
ser escrita e conter a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Todavia, apesar de obrigar o proponente, não
gera por si só o contrato, que depende do consentimento recíproco de ambos os contratantes”. O relator acrescentou ainda que a seguradora,
recebendo a proposta, tem um prazo de até 15 dias para recusá-la, do contrário, o silêncio importará em aceitação tácita.
No caso, a cliente não enviou a proposta, nem mesmo por intermédio de corretor, antes do acontecimento do sinistro (furto do automóvel),
ou seja, não manifestou a sua vontade de firmar o contrato em tempo hábil; tampouco houve a concordância, ainda que tácita, da seguradora. Na
realidade, quando a cliente decidiu fazer o seguro, já não havia mais o objeto do contrato. “Poderia ter sido concluído o contrato na própria
concessionária, com o preenchimento e o envio do formulário da proposta à seguradora, com os cálculos do prêmio deste, o que geraria a
concordância mútua, mas preferiu retirar o veículo antes de segurá-lo”, ressaltou o ministro.
Fonte: Olhar Jurídico
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguro de automóveis registra alta de até 49% no Rio este ano

Não durou muito a tendência de redução nos preços do seguro de automóveis
no Rio. Se na comparação entre os meses de dezembro de 2013 e 2014 observava-se
uma queda em diversos bairros, os preços neste início de ano assustam quem vai
contratar uma apólice. Levantamento feito pelo site Bidu a pedido do GLOBO mostra
que, em relação a dezembro do ano passado, os valores de fevereiro subiram em cinco
de sete bairros pesquisados. Na Lapa, o aumento chega a 49,07%. De acordo com
representantes do setor, contribuem para a alta fatores como o aumento da violência —
tanto em roubos e furtos como no trânsito —, o envelhecimento da frota, que leva ao
encarecimento das peças de reposição, e a inflação do período.

O levantamento considerou como perfil básico um motorista do sexo masculino, 40 anos, casado, com garagem em casa e no trabalho, e
com carteira de habilitação desde os 18 anos. O carro é um Gol quatro portas, 1.0, flex. Além da Lapa, estão pagando mais os moradores de Tijuca
(12,23%), Barra (10,62%), Santa Teresa (4,32%) e Copacabana (3,34%). Observou-se redução nos valores apenas no Leblon e na Ilha do
Governador, de 6,72% e 10,17%, respectivamente.
Fonte: O Globo
________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Nevascas no hemisfério norte estimulam procura por seguros no Brasil
De acordo com a Ifaseg, empresa responsável pelos programas de seguros
da ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens) e Braztoa (Associação
Brasileira das Operadoras de Turismo), as cotações de cobertura de seguro contra
permanência forçada cresceram 20% no último mês de janeiro, em relação ao mês
anterior.
Esta maior procura estaria sendo motivada pelo temor dos passageiros de
empresas aéreas frente aos riscos de cancelamento de voo, tendo em vista as atuais
ondas de nevascas no hemisfério norte. Em caso de ocorrência deste tipo de episódio,
a proteção garante o direito de pernoite em hotel e o retorno ao Brasil.

“As leis de proteção ao consumidor na América do Norte e em vários países da Europa não são tão abrangentes, tal como acontece no
Brasil. Por isso, os passageiros estão se precavendo”, afirma Waldir de Menezes, diretor da Ifaseg. Conforme o site flightaware.com, especializado
no rastreamento do tráfego aéreo, a queda de neve já causou este ano a suspensão de 8,8 mil pousos e decolagens nos Estados Unidos até o último
dia 2 de fevereiro.
Segundo a Ifaseg, empresa que gerencia os riscos das empresas que movimentam cerca de 50% do mercado brasileiro de turismo, a
cobertura contra permanência forçada é ainda pouco conhecida no País. A própria empresa desenhou esta proteção em 2013, como uma das
coberturas do produto Trip Protector, lançado em parceria com a seguradora QBE. O diretor Menezes informa que a proteção está sendo oferecida a
passageiros de todo o Brasil, diretamente por agências, operadoras de turismo e empresas de assistência ao viajante. “Estas empresas estão
interessadas em transformar um grande aborrecimento em uma experiência positiva para o passageiro, assegurando a sua fidelidade”, considera.
Segundo ele, o Trip Protector oferece esta proteção em conjunto com outras coberturas contra cancelamento e interrupção na viagem por qualquer
motivo. “Os custos correspondem a apenas 2% de um pacote de viagem de 7 dias para os Estados Unidos”, esclarece.
Fonte: Revista Cobertura
________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguros Unimed promove circuito de corrida de rua para pessoas com mobilidade reduzida
A Seguros Unimed organizou, no último domingo (8), a primeira prova de seu calendário de corridas
de 2015 para pessoas com mobilidade reduzida. Realizado em São Paulo, o Circuito do Sol reuniu seis mil
corredores que completaram trajetos de cinco e dez quilômetros. Na recepção, os participantes da prova
tiveram uma mensagem motivacional de Henrique Luiz Medina, conhecido como Kaike, atleta paraolímpico
referência no tênis de mesa. Um grupo de dez atletas cadeirantes, identificado pela BIO+ (parceira da
companhia nessa ação), foi convidado para participar do trajeto em uma largada diferenciada antes da largada
oficial. “Acompanhando atentamente o interesse de paratletas em competições como essa, estamos
estudando um método para melhor receber esse novo grupo nas corridas de rua”, define Henrique João Dias,
superintendente de Marketing e CRM da Seguros Unimed.

Fonte: Revista Apólice
________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Novos Projetos de lei miram mercado de seguros
Três projetos de lei diretamente relacionados ao mercado de seguros foram
apresentados na Câmara dos Deputados, por Lucas Vergílio (SD/GO), já no começo
deste ano. As propostas incluem seguro de RC obrigatório na área de eventos e
viabilização do técnica do VGBL Saúde, bem como alterações em dispositivos da Código
Civil sobre o contrato de seguro privado.
É assim que o PLP 01/2015 institui o seguro obrigatório de responsabilidade civil
das empresas, dos proprietários e promotores ou organizadores de eventos artísticos,
culturais, esportivos ou recreativos, decretando que os responsáveis pelos
estabelecimentos precisarão contratar seguro de acidentes pessoais, tendo como
beneficiários os seus clientes ou usuários. O projeto alcança exibições cinematográficas,
espetáculos teatrais, circenses, de danceteria ou similar, shows e boates, parques de
diversão, inclusive temáticos, rodeios e festas de peão de boiadeiro, torneios desportivos
e similares, feiras, salões e exposições.
O PL 10/2015 aborda a estruturação de seguros de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, incluindo os que contarão com
isenção tributária, viabilizando, do ponto de vista tributário, o VGBL Saúde.
Já o PL 11/2015 altera e revoga dispositivos do Código Civil sobre o contrato de seguro privado, além de anular dispositivos do Código
Comercial. O deputado Lucas Vergílio explica que o objetivo é trazer à análise da 55ª Legislatura da Câmara, o resultado do trabalho da Comissão
Especial do Projeto de Lei 3555/04 – Normas Gerais Contrato Seguro Privado. “O relatório da Comissão, apresentado na forma do último Substitutivo
do Relator Deputado Armando Vergílio, foi produto de várias audiências públicas e de um ‘Seminário sobre a Nova Lei Geral de Seguros'”, comenta.
Fonte: Sincor SP

Palestra “Qualidade de Vida” marcará o início das atividades do Sincor-RS em 2015
O diretor-médico do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, José Camargo, é
o convidado do primeiro evento que o Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul
(Sincor-RS) promoverá em 2015. Membro titular da Academia Nacional de Medicina, pioneiro no
transplante de pulmão da América Latina e responsável por dois terços dos transplantes de pulmão
realizados até hoje no Brasil, o especialista ministrará a palestra “Qualidade de Vida”, abordando temas
como cuidados com a saúde e a busca pela felicidade. A atividade acontecerá na Federasul, em Porto
Alegre, no dia 3 de março, e as inscrições já podem ser efetuadas pelo e-mail eventos@sincorrs.com. O
valor é de R$ 15 para Corretores associados ao Sincor-RS e de R$ 30 para demais interessados. Além
da palestra, o Sincor-RS oferecerá um café de boas vindas aos participantes, a partir das 18h30min.
Mais informações podem ser obtidas no site sincorrs.com.

O QUÊ: palestra “Qualidade de Vida”, com o diretor-médico do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, José Camargo.
QUANDO: dia 3 de março (terça-feira), a partir das 18h30min. ONDE: Federasul (Largo Visconde do Cairú, 17 – Centro – Porto
Alegre/RS).
INFORMAÇÕES: eventos@sincorrs.com | (51) 3225-7726.
Fonte: SEGURO GAÚCHO
________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Analista da Susep enfatiza a iniciativa da Superintendência de debater novos negócios
Analista da Susep enfatiza a iniciativa da Superintendência de debater novos
negócios
Dentro das atribuições da Susep está fomentar o mercado, ou seja, mostrar a sua
essência, os produtos que são oferecidos para seus clientes. Porém, quem cria esses
produtos é o próprio mercado, com criatividade e experiências externas. E a Susep ajuda ao
estimular a criação desses novos produtos, por isso que foi criado o laboratório de novos
produtos e negócios.

“Esse laboratório estará diretamente em contato com o superintendente, que conversará com a coordenação geral dos produtos, onde são
submetidos os novos produtos, com especialistas do mercado para discutir se o produto é viável ou não”, esclareceu Carlos Gonçalves de Almeida,
Analista Técnico da Susep, durante o Seres 2015, que aconteceu nos dias 29 e 30 de janeiro, em São Paulo.
Os novos produtos que estão em pauta, nem sempre foram criados pela Susep, mas são iniciativas que já existem há algum tempo e que
agora estão sendo centralizadas no laboratório, como é o caso do seguro de automóvel popular. “Que já está adaptado à lei aprovada e estará em
consulta pública em maio”, conta Almeida.
Além desse produto, há o VGBL Saúde, o Universal Life, o microsseguro, somados ao Risco de Longevidade e o Saúde a segundo risco, onde no
plano de saúde o segurado poderá escolher uma cobertura específica para sua necessidade.
Ele conta que alguns pontos desses assuntos estão em plena discussão. “Como por exemplo, no microsseguro: será que as normas estão
atendendo o mercado? Esperamos formar vários grupos de discussão para viabilizar essas conversas com o mercado de seguros como um todo”,
finaliza o Analista Técnico da Susep. (Tany Souza)
Fonte: Revista Cobertura
________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Escola Nacional de Seguros realiza Programa de Treinamento no Exterior
A Escola Nacional de Seguros apresenta o Programa de Treinamento no Exterior. Há
15 anos a Escola mantém convênio de parceria com o The Chartered Insurance Institute (CII)
– instituição inglesa que realiza programas de qualificação dirigidos a profissionais, de todos
os níveis, que trabalham no mercado de seguros, resseguro e serviços financeiros – para
administração de exames, e desde 2011 realiza o Programa voltado para o tema “Os
Processos Técnicos do Resseguro”.
A ação traz uma oportunidade de conhecer e aprender sobre os princípios e produtos
de resseguro e como eles interagem. São pré-requisitos para participação domínio da língua
inglesa e Curso de Resseguro – nível básico ou intermediário; ou similar.

O Programa de Treinamento no Exterior será realizado de 7 a 11 de setembro, das 9h30 às 16h30, no The Chartered Insurance Institute
(Londres, Inglaterra). O processo seletivo dos participantes será feito por meio de análise de currículos e os interessados deverão enviá-los para o
e-mail parcerias@esns.org.br até o dia 31 de março. A divulgação dos currículos será feita no dia 7 de abril.
Para mais informações, acesse http://goo.gl/Il1GoL.
Fonte: Revista Apólice

Portos e seguradoras temem riscos de meganavios
Os grandes navios de transporte de contêineres que cruzam as
principais rotas mundiais estão cada vez maiores, o que vem reduzindo os custos
desse tipo de transporte, mas também deixando operadores de navios,
seguradoras e reguladores preocupados com a possibilidade de acidentes
catastróficos.
Os navios, projetados para carregar mercadorias armazenadas em
grandes contêineres de metal, respondem por boa parte do transporte marítimo
mundial, incluindo produtos manufaturados e, cada vez mais, produtos agrícolas.
Seu tamanho crescente já está comprometendo os recursos para descarga em
algumas instalações portuárias e — junto com problemas trabalhistas — têm
contribuído para causar grandes gargalos nos portos.

Os navios maiores vão testar ainda mais a capacidade de portos e canais e as habilidades de seus capitães e tripulações. “Há uma
escassez mundial de profissionais qualificados para comandar esses navios”, diz Andrew Kinsey, capitão de navio aposentado que hoje é
consultor sênior de risco marítimo da Allianz Global Corporate & Specialty, unidade da seguradora Allianz SE. ALV.XE -0.65% Kinsey
acrescenta que o erro humano é um fator presente na maioria dos acidentes com navios.
Embora tenham ocorrido menos acidentes desse tipo nos últimos anos, o custo deles está crescendo. Acidentes marítimos
responderam pela maior fatia de perdas das seguradoras entre 2009 e 2013, à frente de incêndios, acidentes aéreos e terremotos, segundo a
Allianz.
Há um ponto de dúvida com relação ao futuro desempenho da nova geração de navios de contêineres no mar porque o oceano
afeta grandes e pequenos navios de forma diferente. As vibrações do casco causadas pelas ondas, por exemplo, tornam-se um problema
mais sério com o aumento do comprimento do navio.
Por maior que sejam as perdas causadas por naufrágios, porém, elas ainda podem parecer pequenas diante das possíveis
consequências do bloqueio de um canal por um navio com problemas. A colisão entre dois navios causou atrasos no tráfego do Canal de
Suez em setembro. Embora a interrupção do movimento tenha sido rapidamente resolvida e não tenha gerado grandes prejuízos, o episódio
foi ilustrativo do que pode vir a ocorrer. No caso de navios muito maiores, que oferecem menos margem para erros, o impacto poderia ter sido
muito mais grave. “Eu compararia isso a dirigir um utilitário esportivo [...] ou um carro de porte médio. Provavelmente tudo bem em uma
rodovia, mas numa estrada pequena, com dois carros passando, o tamanho vira um problema. Há menos lugares onde você pode ir com os
navios e eles são mais suscetíveis aos efeitos do vento e das ondas”, diz Dalton, da Munich Re.
Além disso, nem todos os portos têm capacidade para receber grandes navios, então o risco está concentrado nos poucos portos
onde eles podem atracar. Por ora, o Brasil ainda não recebe esses meganavios. O maior cargueiro a atracar em um porto brasileiro foi o CMA
CGM Tigris, da Libra Terminais, com 10.622 TEUs, no Porto de Santos, na sexta-feira, segundo a Secretaria de Portos.
Fonte: Revista Cobertura

Seguro Aluguel: tudo o que você precisa saber
No momento de alugar um imóvel, é preciso dar uma garantia ao
proprietário que os pagamentos serão cumpridos, sem riscos de inadimplência.
Para tanto, o processo exigia a presença de um fiador ou do deposito caução.
Com o tempo, outra modalidade surgiu e se tornou muito popular nos contratos de
locação. O seguro aluguel (ou seguro fiança locatícia) é uma opção vantajosa,
pois, além de cobrir a ausência do aluguel, oferece cobertura para outras
obrigações como despesas de IPTU, condomínio, multas, encargos e até danos
ao imóvel.
Desta forma, a escolha pelo seguro acaba sendo uma alternativa
vantajosa para todos os envolvidos. Para você que ainda tem dúvidas sobre a
modalidade, separamos algumas perguntas frequentes abaixo:

Por que escolher o seguro-fiança?
A escolha pelo seguro não é obrigatória, mas é preciso, sim, apresentar alguma garantia para alugar um imóvel. O seguro aluguel
tem sido apontado pelas imobiliárias como a melhor alternativa para oferecer uma garantia ao proprietário. Alguns donos se mostram mais
confortáveis com o seguro fiança, muito pelo seu retorno (de pagamento em caso de inadimplência) ser mais rápido e confiável.
Quais as vantagens para o inquilino?
– Fim do constrangimento de encontrar um fiador;
– Agilidade para aprovar o contrato de locação;
– Possibilidade de parcelamento do seguro em vários meses.
Quais as vantagens para o dono do imóvel?
– Garantia de recebimento dos encargos;
– Em caso de algum problema, o ressarcimento é mais rápido;
– Tranquilidade e segurança.
Quais as vantagens para a imobiliária?
– Redução de custos na operação;
– Evita a perda do negócio por conta da impossibilidade de encontrar um fiador;
– Agilidade, pois a análise é feita pelas seguradoras.
Existem coberturas adicionais?
As seguradoras oferecem coberturas adicionais para o proprietário, pensando justamente na proteção de seu imóvel e nas garantias
do cumprimento do contrato de locação. Danos ao imóvel, pintura completa, multa por rescisão, pagamento do IPTU e condomínio são
algumas das coberturas que o dono do imóvel pode incluir na montagem do seguro-fiança.
Vale o alerta: muitas coberturas podem encarecer o seguro e dificultar o aluguel.
Qual o custo do seguro-fiança?
Como dissemos no item acima, existem algumas variáveis que podem influenciar no valor da apólice, mas, geralmente, o custo fica
entre uma ou duas vezes o valor do aluguel. Tudo depende das coberturas e da avaliação de crédito de quem se interessa pela contratação
do seguro.
Como é feita a avaliação e contratação?
O candidato precisa enviar documentos para a seguradora, que fará a análise de crédito e retornará com a resposta se é possível,
ou não, fazer o seguro. Após a contratação, o processo de locação continua.
A importância do seguro
Fazer um seguro-fiança pode agilizar e facilitar muitas coisas, bem como proteger de situações desagradáveis. O mesmo vale para
os demais seguros. Acesse e conheça o que a Minuto Seguros pode oferecer para você e faça uma cotação gratuita!
Fonte: Minuto Seguros

