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Vai viajar? Use máscara
e faça seguro viagem!
Apesar de o momento ser delicado, por conta da pandemia,
que tem registrado avanços em todo o mundo, muita gente pretende fazer as malas neste final de ano rumo a algum lugar onde seja
possível espairecer dos dias turbulentos que vivemos em 2020.
Uma pesquisa feita pela Paraná Turismo aponta que, mesmo
com o coronavírus à solta, 72% dos pesquisados pretendem viajar
até o mês de março de 2021. Para quem vai, tão importante quanto
usar máscara, é fazer seguro viagem. Confira detalhes na página 12.

Veja também:
Confira dicas para se prevenir de golpes
financeiros neste final de ano; Página 07
Veja 5 soluções para festas de finais de ano
da “firma”, sem aglomerações; Página 10
Habilitações vencidas em 2020 terão um
ano a mais de validade; Página 19
Fraudes contra seguros de automóveis
aumentaram 211%. Página 22
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Um brinde à esperança
em dias melhores!
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Estamos a poucos dias de deixar 2020 para trás. Mas, infelizmente, só a mudança do calendário, do próximo dia 31 para o dia 1º
de janeiro, não provocará as alterações que gostaríamos que acontecessem. A principal delas, o fim da pandemia!
Claro que essa virada tem um efeito psicológico em todos nós.
Mas, fora isso, teremos, nessa passagem 31/1º, apenas um dia depois do outro. Não deixaremos as agruras de 2020 para trás, pois elas
continuarão a estar presentes em nossos dias de janeiro.
Não estou sendo pessimista. Só realista. Mas torço, muito,
para que, com o avançar do ano, possamos ter dias melhores. Tenho,
como a imensa maioria dos brasileiros, esperança que, aos poucos,
as coisas voltarão a entrar nos eixos, em muito, devido às vacinas que
estão surgindo.
Esta edição da revista é a última do ano. Fecha 2020, é nossa
10ª edição. A revista começou a circular em março deste ano, quando
a pandemia começou a se alastrar pelo Brasil.
Neste número, como nos anteriores, temos muitos assuntos
interessantes para você, que tem apreciado conhecer um pouco mais
do mercado de seguros.
E, saiba, temos trabalhado duro para levar até você informações que possam, de alguma forma, fazer diferença no seu dia.
Uma ótima leitura!
Helio Marques
Editor
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Confira 25 dicas para se prevenir
de golpes financeiros neste
final de ano
Nesta época, onde há uma
movimentação maior na
economia, em razão das
compras de final de ano,
são maiores os riscos envolvendo golpes e fraudes,
principalmente nos ambientes
digitais em razão de compras
on-line.
Para tentar minimizar esses
problemas, a Federação dos Bancos
(Febraban) desenvolveu algumas ações
para ajudar a população a se prevenir de
fraudes, que geram prejuízos financeiros e
dão muita dor de cabeça ao consumidor.
“Segurança é uma preocupação
permanente dos bancos, tanto que por
ano são investidos R$ 2 bilhões em segurança da informação para que seus clien-

tes façam suas transações bancárias com
total tranquilidade”, afirma Isaac Sidney,
presidente da Febraban.
Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da
Febraban, alerta que no período de quarentena, as instituições registraram aumento de 80% nas tentativas de ataques
de phishing - que se inicia por meio de
recebimento de e-mails que carregam
vírus ou links e que direcionam o usuário a sites falsos, que, normalmente,
possuem remetentes desconhecidos ou
falsos.
O golpe do falso motoboy teve
aumento de 65% durante o período de
isolamento social. Já os golpes do falso
funcionário e falsas centrais telefônicas
cresceram 70%.

Veja com atenção e se proteja!
SENHA E AUTENTICAÇÃO
1 - Troque todas as suas senhas periodicamente (por exemplo: a cada 2 meses, ou
sempre que houver suspeita de que sua
senha foi comprometida)
2 - Não compartilhe senhas
3 - Não utilize a mesma senha para mais de
um serviço
4 - Não salve senhas em cadernos, arquivos,
no celular ou navegador

5 - Crie senhas complexas, com letras, números e caracteres especiais
6 - Use sempre a autenticação de dois
fatores (ou verificação em duas etapas) que
inclui uma segunda camada de autenticação para garantir o acesso
7 - Configure uma senha para acessar seu
smartphone: não use PIN ou padrão de desenho. Se o seu dispositivo permite biometria ou reconhecimento
facial, melhor ainda
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HOME OFFICE
8 - Altere credenciais de fá-

brica definidas pelo fabricante
no wifi para uma conexão
mais segura

9 - Faça as atualizações em
seus equipamentos recomendadas pelo fabricante e use
um antivírus

10 - Evite a utilização de

soluções de serviços de VPN
gratuitas e redes de wifi públicas

PHISHING
11 - Desconfie de promoções imperdíveis.

Mesmo que o remetente seja conhecido, ao
abrir um anexo, verifique se há avisos sobre
extensões que precisam ser ativadas

12 - Oriente-se para identificar um e-mail
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de Phishing: o nome no endereço “De:” corresponde ao endereço de e-mail?, o texto está
bem escrito ou contém erros ortográficos e
gramaticais?, o logotipo está desfocado ou
deformado?, está solicitando informações
pessoais ou confidenciais?, há um senso de
urgência na mensagem?, o endereço da página
da internet é incomum? Se o tipo de arquivo
parecer estranho, não abra

13 - Cuidado com mensagens de SMS (não

clique em links, não forneça dados pessoais ou
senhas)

14 - Cuidado com mensagens recebidas via

WhatsApp ou Telegram (elas também podem
ser maliciosas)

15 - Não clique em links desconhecidos
16 - Em tempos de pandemia, tome cuida-

do ao participar de ações solidárias transmitidas nas redes, mesmo que recebidas de
pessoas conhecidas (existem sites e mensagens para captura de dados pessoais que induzem pessoas a compartilharem o phishing
para ganharem produtos/serviços gratuitamente)

REDES SOCIAIS E PRIVACIDADE
17 - Evite expor informações pessoais, financeiras e corporativas nas redes sociais
18 - Evite expor exageradamente informações
que possam passar a impressão de ostentação

19 - Configure a privacidade das suas postagens
20 - Nunca coloque suas informações pessoais
em formulários de promoções sem verificar no site
oficial da empresa a legitimidade da companhia

SEGURANÇA DO PIX
21 - Os cuidados que o cliente deverá adotar

na hora de realizar uma transação através do
PIX deverão ser os mesmos que adota ao fazer
qualquer transação financeira. Portanto, sempre
confira os dados do recebedor da transação Pix

22 - Os aplicativos móveis dos bancos devem

ser instalados a partir das lojas oficiais da Apple
(Apple Store) e do Google (Play Store)

23 - Cuidado com os e-mails ou mensagens

de WhatsApp sobre convites de pré-cadastro do

Pix. Na dúvida, não passe nenhuma informação

24 - Cuidado com ligações de “supostos

funcionários” de bancos oferecendo o cadastramento do Pix ou mesmo oferecendo um
serviço de atualização via conexão remota com
o argumento de atualizar ou fazer um teste. Na
dúvida, desligue e entre em contato com seu
gerente

25 - Não faça transferência ou realize transações para supostamente fazer um teste na sua
chave Pix. Isso não existe!

Fonte: Febraban e bancos.
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Veja 5 soluções
			 para festas de finais de ano
da “firma”, sem aglomerações
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Fim de ano é tempo de comemoração e
agradecimento junto à família, amigos e também colegas de trabalho. As festas mais comuns
realizadas neste período já estão se aproximando: Natal, amigo secreto com os amigos e a
famosa festa da empresa.
Entretanto, neste ano atípico de isolamento social, causado pela pandemia do novo
coronavírus, as celebrações serão diferentes dos
anos anteriores. As aglomerações em ambientes fechados devem ser evitadas por normas da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a alternativa é encontrar soluções para estar presente
em alguns eventos.
Por conta disso, as reuniões festivas, em
especial as festas da empresa, podem acontecer
seguindo muita criatividade e inovação, aponta Natasha de Caiado Castro, especialista em
inteligência de mercado e marketing de experiências e CEO da Wish International, empresa
especializada nos segmentos de Meetings,
Incentives, Conventions and Exhibitions (Mice) e Innovation and Disruptive Experience (IDX).
Ela analisa que os encontros de entretenimento são importantes para toda a equipe.
“Nesse período no qual estamos vivendo, é importante usar a inovação e recursos para reforçar
os laços - mesmo distantes fisicamente, o que

Natasha de Caiado Castro, especialista em inteligência de
mercado e marketing de experiências.

evidencia a liderança humanizada por parte dos
gestores e faz com que o colaborador se sinta
perfeitamente parte da corporação.”
Para evitar aglomerações, de modo a
conter a propagação da pandemia, a especialista indica cinco maneiras de realizar a comemoração corporativa neste final de ano. Confira:

EXCLUSIVIDADE NA COZINHA
O CEO da corporação, junto a um chef
da gastronomia renomado, ensinam, por meio
de vídeo, o passo a passo de uma receita para a
equipe da corporação. Além disso, todo o time
recebe na própria casa os ingredientes para prepararem a receita de final de ano com a família.

“O propósito é evidenciar que mesmo distantes fisicamente, os líderes e gestores
mantém contato próximo com os colaboradores,
o que ajuda toda a equipe a ter união neste período de isolamento e mostra empatia”, ressalta
Natasha.

FESTA VIRTUAL
Segundo o levantamento realizado pela Eventbrite, houve um crescimento global de mais
de 2.000% de eventos online em 2020, comparado com 2019. Só em eventos com foco
em negócios, o aumento é de 1.100%. A festa

virtual por videochamadas com os colegas de
trabalho pode ser feita com todos simultaneamente desfrutando de bebidas e comidas oferecidas pela empresa e aproveitando algumas
horas de descontração.
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DRIVE - IN
Os espaços drive-in também são uma boa
alternativa para as festas de fim de ano da
corporação. A ideia é utilizar grandes espaços
para receber carros dos funcionários que estarão acompanhados de suas famílias no dia
do evento. No telão ou no palco, as empresas
podem passar vídeos dos colaboradores trabalhando no home-office, além de shows ou
até DJs. Caso a empresa possua um grande
espaço de estacionamento, o evento pode
ser realizado no local.
TALK SHOW COM O GESTOR
E SEU ÍDOLO
A ano de 2020 foi sensível e complicado para a grande parte das corporações. Com
o intuito de expor melhores perspectivas para
os negócios no próximo ano e manter boas
expectativas para toda a empresa e equipe,
uma boa solução é realizar talk show gravado entre o gestor e um ídolo conceituado
no mundo business sobre grandes iniciativas
para 2021.
CELEBRAÇÃO VIP EM
SALAS DE CINEMA
Após meses fechados, os cinemas
reabriram e, assim como antes da pandemia,
em breve devem voltar a ser espaços também para eventos corporativos. Agora, no
entanto, respeitando as devidas normas de
segurança.
Os assentos confortáveis, pipoca e
a imagem em alta resolução garantem uma
experiência descontraída e informal com os
colegas de trabalho. “Todo o ambiente de
bem-estar proporcionado para a equipe,
que se empenhou o ano inteiro, exibe o
reconhecimento por parte dos líderes, além de toda a vivência presencial e inovadora - ainda que com
distanciamento-, o que torna-se
uma ótima alternativa de confraternização de final de ano da empresa.”, revela a especialista.
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Se vai viajar em breve, faça as
malas e um seguro viagem!

12

Apesar de o momento ser delicado, por
conta da pandemia, que tem registrado avanços em todo o país (e mundo!) muita gente
pretende fazer as malas neste final de ano
rumo a algum lugar onde seja possível espairecer dos dias turbulentos que vivemos em 2020.
Uma pesquisa feita pela Paraná Turismo, em parceria com o Conselho Paranaense
de Turismo, aponta que, mesmo com o coronavírus à solta, 72% dos pesquisados pretendem
viajar até o mês de março de 2021, sendo que
94% deles desejam fazer viagens pessoais.
Com relação à motivação dessas viagens, a maioria deve ser a lazer (38%) e o segundo motivo deve ser para férias ou descanso Se a viagem for internacional o seguro é importantíssimo.
(33%). No entanto, alguns fatores serão decisórios para a definição das viagens, sendo que o
de covid-19. E as condições da viagem parecem
principal deles, de acordo com a pesquisa, deve ser mesmo um fator preponderante para a realiser a oferta de produtos por valores acessíveis,
zação das viagens, já que com relação às formas
ou seja, o preço será o principal fator de decisão de viajar cerca de 70% pretendem fazê-las com
para 32% dos turistas.
a família, ficando na mesma residência.
A pesquisa também questionou sobre
Para Gilce Zelinda Battistuz, da Gerência
os motivos para não viajar, e 27% dos turistas
de Estatística da Paraná Turismo, é importante
responderam que não pretendem se deslocar
ressaltar que a maior parte da amostragem é
até março de 2021, e o motivo mais apontado
oriunda de uma parcela de servidores públicos,
como principal por 40% deles é que isso não é
o que pode caracterizar um direcionamento
uma prioridade no momento atual ou que não
específico dos resultados. “Esse é um turista que
há interesse em viajar.
vai viajar tomando todos os cuidados já adotados
Do ponto de vista sanitário, 15% dos
no dia a dia, mas também tem aquele que não
turistas leva em conta a possibilidade de viajar
quer viajar antes do surgimento de uma vacina
para um destino com poucos casos confirmados para a covid-19”, diz.

Demanda está reprimida, mas viagens
devem ser para distâncias curtas
A pesquisa dá um direcionamento sobre as
intenções do turista no período de pandemia.
Existe uma demanda reprimida e quem respondeu à pesquisa vai viajar a distâncias curtas para
lazer, férias, visita a parentes. E vai observar a questão de preços e segurança dos locais com relação
à covid. Vai viajar em família com carro próprio ou
alugado e seu tempo de permanência no destino
será de três a cinco ou de seis a dez dias.
Os dados completos das sondagens dos
impactos da covid-19 nos setores e nos guias de
turismo podem ser acessados aqui.
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Seguro viagem também
deve estar na bagagem
Quem já viu o meme do Dr. Dráuzio
Varela dizendo “Saudades de viajar, né minha filha!” sabe que o desejo de espairecer é
grande, mas além dos cuidados com a saúde
e importante não se esquecer que há um
seguro que cobre muitos imprevistos que
podem ocorrer numa viagem, seja ela curta
ou longa.
Você pode contratar o seguro quando
for viajar para qualquer lugar. Mesmo para
pequenas distâncias. Acidentes podem acontecer a qualquer momento e problemas de
saúde não têm hora para aparecer! Se pretende mesmo viajar, então não pode fechar
o zíper da mala sem antes ter contratado um
seguro para a sua viagem.
Quem já precisou utilizar sabe o
quanto é importante. O coordenador
administrativo-financeiro da Associação Paranaense
de Administradores Escolares (Apade), Daniel
Vieira MarDaniel é coordenador
tins, sempre
administrativo-financeiro
que faz as
da Apade.
malas também faz o seguro. Ele viaja todos os
anos e só em um precisou acionar a
proteção.
Foi quando saiu de Curitiba,
onde mora, e foi ao Rio de Janeiro.
Pagou R$ 77,00 para 10 dias de seguro. Sentiu uma das piores dores,
provocada por cálculo renal, popularmente conhecida por “pedra nos
rins”. Precisou ficar quase três dias
internado e a conta o hospital ficou
em R$ 18 mil. “Se antes eu já fazia
o seguro, depois dessa então é que
não fico sem”, acentua.
Mas o seguro viagem não
é feito só para assistência médica.

Serve para muitas outras coisas, como extravio de bagagens, cancelamentos de voos,
retornos emergenciais, repatriação de corpo,
em caso de morte, e até se houver algum
problema jurídico ocorrido no seu destino.
Claro que sempre idealizamos férias maravilhosas, mas nunca devemos nos
esquecer de que imprevistos estão por todos
os lados.Ter um seguro viagem pode ser a
salvação num momento desses. E se estamos
com a família é ainda
mais necessário
contratar um.
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Mas, o que é o seguro viagem?
O seguro viagem é um dos muitos
produtos ofertados por seguradoras. É um
serviço que visa a dar suporte aos viajantes
e ajudá-los, em caso de necessidade, dentro
ou fora do Brasil.
Você até pode não contratar, por
acreditar que não vale à pena. Mas é um
risco. E dos grandes, que pode levar algumas de suas economias.
Mas ele é tão importante que muitos países o tornaram obrigatório, ou seja,
você não entra se não tiver seguro viagem.

Veja em que países você não entra
se não tiver seguro viagem
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Há países em que a contratação do
seguro viagem é obrigatória. São os que integram o Tratado Schengen, que é um acordo
entre países europeus sobre uma
política de abertura
de fronteiras e
livre circulação de
pessoas entre os
países participantes.
São eles: Alemanha, Áustria,
Bélgica, Dinamarca, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha,
Estônia, Finlândia,
França, Grécia, PaíA advogada Karina Mimassi diz
que o seguro dá tranquilidade e ses baixos, Hungria,
Islândia, Itália, Lesegurança.
tônia, Liechtenstein,
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polônia,
Portugal, República Checa, Suécia e Suíça. Também é obrigatório ter seguro de viagem para o
Equador, Cuba e Venezuela.
“O seguro viagem é a única forma de
viajar com segurança e tranquilidade, pois é uma
ferramenta que protege ao viajante de imprevistos ou acidentes, e, caso eles ocorrerem, ajuda
enfrentá-los da melhor forma possível, procurando evitar ou minimizar os prejuízos”, comenta

a advogada Karina Mimassi, que escreveu um
artigo para o site da Seguro é Seguro, intitulado “A vantagem da contratação do Seguro
Viagem”, publicado em novembro.
O seguro normalmente é contratado
pelo período que você irá ficar fora. É um seguro temporário. Chegou da viagem, acabou a
cobertura. Ao contrário do que muitos pensam,
você pode contratar tanto para viagens fora do
país ou para localidades no mesmo estado em
que mora.

Para entrar em muitos países o seguro é obrigatório.
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Assistência viagem
é diferente do
seguro viagem?
Ao viajar é importante saber a diferença
entre um seguro viagem e uma assistência viagem. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. A
diferença está em quem irá pagar pelos serviços
quando forem utilizados.
No caso de despesas médicas, no seguro
viagem você paga pelos serviços e depois deve
pedir reembolso à seguradora. O que pode ser
uma tremenda dor de cabeça, caso você não tenha recursos no momento de que mais precisa
para resolver uma questão de saúde.
Nesse caso é preciso ficar atento ao limite estabelecido na apólice e, para receber o que
gastou, deve apresentar recibos, laudos, notas
fiscais e toda documentação para comprovar

o atendimento. A vantagem é que você pode
escolher onde quer ser atendido, se não for um
caso de emergência.
Já na assistência viagem você não
precisará desembolsar nada para ser atendido,
dentro dos limites contratados, mas precisará
consultar a seguradora antes do atendimento,
pois é ela que indicará onde ele será feito. A
exceção é se for uma emergência.
Se gosta de estar precavido, muitas
seguradoras ofertam os dois produtos. Desta
forma estará ainda mais seguro e evitará aborrecimentos. Na hora de contratar, procure saber
qual é o produto que terá, se o seguro ou o
assistência.

O custo é pequeno, comparado aos benefícios
Como em muitos países o sistema
de saúde é bem diferente do Brasil, o valor
de uma consulta no exterior pode sair
muito, mas muito mais caro que o valor do
seguro viagem.
Numa simulação feita pela revista,
para um destino internacional, uma viagem
com 17 dias de cobertura, variou de R$ 640
a R$ 1.250. A viagem seria para os Estados
Unidos, com saída dia 20 de dezembro e
retorno no dia 5 de janeiro, para duas pessoas, com idades inferiores a 70 anos.
Há variação de valores em razão
das coberturas contratadas. O valor menor,
de R$640, por exemplo, inclui 25 coberturas diferentes, incluindo despesas médico-hospitalares e odontológicas de US$
30 mil, seguro para morte por acidente ou
invalidez de R$ 100 mil e até despesas com
farmácia.
No maior, de R$ 1.250, as coberturas têm valores superiores, como de US$
100 mil para despesas médico-hospitalares

e odontológicas e o seguro para acidente
e invalidez passa para R$ 500 mil, além de
serviços de fisioterapia.
Já para um destino nacional, com as
mesmas características, os valores saíram
R$ 83,28 e R$ 164,44, respectivamente.
Muitas seguradoras e corretoras de seguros disponibilizam cotações em poucos
minutos, no próprio site, de forma on-line.
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Há muitas formas de contratar,
mas uma é especial
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Há diversas formas de contratação do
seguro viagem. Você pode contratar em bancos,
por companhias aéreas, agências de turismo ou
operadoras de cartões de crédito.
Mas uma forma de contratação é especial. A feita com corretores de seguros. Segundo
o consultor de seguros da Glenz Corretora de
Seguros, de Curitiba, Luis Felipe Carvalho, isso
é primordial, pois imprevistos acontecem e é
fundamental ter o auxílio de um corretor para
facilitar processos, em caso de necessidade.
Para ele, que tem 24 anos e é aluno da Escola
de Negócios e Seguros (ENS), o corretor tem o
papel de auxiliar, se problemas surgirem durante o passeio. “O corretor pode dar soluções mais
assertivas e corretas, assessorar no seu melhor
possível, deixando assim a viagem de férias mais
agradável e mais proveitosa, sem medos de imprevistos”, diz.
Ele ressalta que, dependendo do destino, o seguro viagem não será exigido, como
Estados Unidos, Argentina, México, Canadá,
Colômbia ou Chile. “Mesmo assim, recomendo
fazer o seguro, uma vez que prevenir é melhor
que remediar”, destaca.
Para os que irão viajar, apesar de o
coronavírus estar à solta, Luiz Felipe diz que a
pandemia não nos permite ir livremente como

gostaríamos.
Entretanto, já é
possível perceber novos
hábitos que
se tornaram
essenciais para
que possamos
viajar com
segurança. “A
responsabilidade é de cada
viajante, enquanto outras
medidas são
adotadas pelas
autoridades de
cada país, ae- Luiz Felipe trabalha na Glenz
roporto, estabe- Corretora de Seguros, de Curitiba.
lecimento hoteleiro e outros, visando a garantir
a saúde e segurança de todos”, diz. Ele ressalta
que, contudo, é preciso manter os cuidados.
“Higienize as suas mãos com frequência. Use
máscara ao sair em lugares públicos, evite tocar
nos olhos, nariz e boca, opte pelo check-in eletrônico, viaje, se possível, apenas com a bagagem de
mão, e o principal: contrate um seguro viagem
com cobertura total.”

Os corretores são os profissionais que mais podem lhe orientar sobre seguro viagem.
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Se for praticar esportes radicais....

Se você irá praticar esportes radicais ou de
aventura no seu destino pergunte, na hora da contratação, se o seguro cobre. Não é comum haver cobertura padrão para prática de esqui, escalada, mergulho, showboard e vários outros. Pode ser necessário
fazer uma cobertura adicional. Outras cobrem, mas
irão cobrar mais pela apólice. Você pode optar pelo
pacote básico, mas adicionar mais coberturas, contratadas à parte.

Quanto tempo antes é preciso
contratar para não ter problema?
A contratação pode ser feita até mesmo de véspera, especialmente no caso de contratos realizados pelo site das empresas. Quase todos os
contratos têm preços originais em moeda estrangeira, por isso, fique atento
à cotação do dólar e do euro na hora de fechar o contrato.
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O que o seguro viagem cobre?

A cobertura do seguro pode ter variação de uma seguradora para outra. Mas as mais comuns,
em se tratando de seguro viagem, são essas:
Despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas;
Morte acidental;

Regresso sanitário;

Fisioterapia;

Assistência funeral;

Despesas
farmacêuticas;

Invalidez permanente total
ou parcial por acidente;

Hospedagem após
alta hospitalar;

Cancelamento de viagem;

Remarcação de
passagem para regresso;

Interrupção da viagem;

Remarcação de passagem
para regresso de familiares;

Extravio de bagagem;

Acompanhante em caso de
hospitalização prolongada;

Danos de bagagem;
Traslado de corpo;
Traslado médico;

Hospedagem para acompanhante em caso de hospitalização prolongada;
Acompanhamento
de menor;

Despesas jurídicas;
Pagamento
de fiança;
Extensão de vigência
por razões médicas;

Localização e encaminhamento de
bagagem;

Orientação e envio
em caso de perda
de documentos;
Transmissão de
mensagens urgentes.
Dentre outros...
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O seguro viagem
cobre covid-19?
A pandemia trouxe mudanças para o
seguro viagem. E, por isso, você deve prestar
muita atenção na hora de contratar. É que algumas companhias continuarão a não dar cobertura para casos de epidemias e pandemias, que
constava no contrato, muito antes do coronavírus dar as caras.
No entanto, algumas companhias mudaram isso e hoje oferecem cobertura específica
para casos de covid-19. Mas é preciso deixar
tudo muito claro, pois há aquelas que ainda dão
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cobertura só
até o diagnóstico.
E, nesse caso, isso
significa que, se precisar gastar com o tratamento, tudo vai ficar por sua conta, ou do governo do local onde
você estiver. O melhor mesmo é não correr
risco, por isso esclareça tudo com a seguradora
ou com o seu corretor de seguros.

Esteja sempre com comprovantes
do seguro em mãos

Se optou em fazer o seguro viagem,
então carregue ele com você! Ou seja, tenha
sempre, em papel ou meio eletrônico, comprovantes disso. Alguma autoridade pode
solicitar ou você pode precisar para acioná-lo, em caso de emergência.
Tenha sempre o número da apólice e
de telefones, caso precise ligar. É prudente

que, além de você, outra pessoa do grupo
da viagem também tenha e, se possível, um
amigo ou parente que ficou no Brasil. Quando você está fora do país as coisas podem
se complicar um pouco e é sempre bom ter
“cópias de segurança” de fácil acesso. Você
também pode ligar para o seu corretor de
seguros.

Veja como proceder, se precisar
cancelar o seguro viagem
Ninguém compra passagens, reserva
hotéis e faz inúmeros planos para a viagem
dos sonhos para cancelá-la. Mas, infelizmente, por alguma razão isso pode acontecer.
Imprevistos estão por todos os lados. Se
você já contratou o seguro viagem e, nesse
caso, precisará cancelá-lo, como proceder?
Primeiro, é importante estar ciente, no
momento da contratação, quais as políticas
da companhia para casos de cancelamento.
E se há um prazo para isso ocorrer. Quando
se sabe as regras do jogo, é mais fácil jogar!
Cada seguradora tem regras específicas para
esse caso e é bom conhecê-las.

Se o motivo for de força maior, o
bom senso deve imperar para que tudo seja
resolvido da melhor forma possível. Conheça as regras. Tudo vai ser mais fácil. Mas,
se o cancelamento não for aceito, sem que
você precise arcar com algum tipo de despesa, você pode procurar seus direitos, seja
pelo Procon do seu estado ou via sites que
fazem a intermediação de reclamações.
O melhor mesmo, no entanto, é
tentar resolver os problemas com a própria
companhia seguradora. Esse é uma das situações em que ter um corretor de seguros
ajuda. Ele poderá indicar o melhor a fazer.
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Habilitações vencidas
em 2020 terão um ano
a mais de validade
Está em vigor, desde o dia 2 deste mês de
dezembro, a resolução do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) que restabelece os prazos para a
regularização das carteiras nacionais de Habilitação
(CNHs) vencidas.
Segundo a nova resolução, os documentos de
habilitação vencidos em 2020 ganharam mais um ano
de validade. Com isso, a renovação das CNHs vencidas em 2020 ocorrerá, em 2021, no mesmo período
que estava previsto para este ano. Por exemplo, se
ocorria em fevereiro de 2020, ocorrerá em fevereiro
do próximo ano e, assim, sucessivamente.
A medida inclui também a Autorização para
Conduzir Ciclomotores (ACC) e a Permissão Para Dirigir (PPD), documento provisório utilizado no primeiro
ano de habilitação do condutor. Pelo texto, a renovação ocorrerá com base no mês de vencimento do
documento.
Ainda de acordo com a resolução, para fins
de fiscalização, qualquer documento de habilitação
vencido em 2020 deve ser aceito até o último dia do
mês correspondente em 2021.
Transferências de veículos
A resolução também determina que, a partir
de 1º de dezembro de 2020, sejam retomados os prazos para serviços como transferência veicular, comunicação de venda, mudança de endereço, conforme
previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Em relação à transferência de veículos adquiridos de 19 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro
de 2020, o Contran diz que os departamentos estaduais de Trânsito (Detrans) dos estados e do Distrito
Federal poderão estabelecer cronograma específico
para a efetivação da transferência de propriedade e
que ele deverá ser informado ao Contran até 31 de
dezembro de 2020.
Caso os Detrans não estabeleçam um cronograma específico, a transferência de propriedade de
veículo adquirido no período indicado deverá ser efetivada até 31 de dezembro de 2020. Para os veículos
novos, adquiridos no período de de 19 de fevereiro
de 2020 a 30 de novembro de 2020, também valerá
a data 31 de janeiro de 2021 para a efetivação do
registro e licenciamento.

Lei Geral de Proteção de Dados. Mais
segurança para o segurado consumidor
Está em vigor a lei 13.709/2018, que dispõe
sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e
de privacidade.
Para fins de celebração de contrato de seguro, o segurado é instado a fornecer uma gama de dados pessoais, inclusive de natureza sensível, quando,
por exemplo, envolvem declarações sobre sua saúde.
Esses dados são coletados e armazenados por corretor de seguros e por companhia de seguros.
E agora, por determinação desta lei, o tratamento de dados pessoais deve respeitar a privacidade do segurado, devendo as empresas informar
como serão tratados esses dados; para qual finalidade serão usados; medidas aplicadas para segurança;
e, também, sobre os direitos que o segurado tem.
Os dados pessoais envolvem informações
que permitem discriminação, devendo, portanto, serem resguardadas com cuidado, notadamente por
revelarem convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, origem étnica ou racial, informações
referentes à vida sexual, genética e biométrica, etc.
É direito do titular confirmar a existência do
tratamento dos seus dados pessoais; consultá-los;
corrigir, completar ou atualizar; compartilhá-los.
Observa-se, de forma geral, que ainda é insipiente a conscientização e a preparação das empresas para atender à nova lei, louvando-se uma maior
evolução das empresas do setor de seguros nesse
sentido, mormente por também descortinarem, em
decorrência da lei, oportunidade de negócios com
produtos de seguros de responsabilidade civil em
face do risco cibernético.
Entretanto, é urgente que as empresas se
adequem às normas, pois, a partir do mês
de agosto de 2021, ficarão sujeitas
a sanções, dentre outras, multa que pode atingir R$.
50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais).
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Evite transportar o notebook
em pastas próprias
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Caso seja necessário transportar notebooks,
evite fazê-lo em pastas próprias. Elas são
conhecidas e podem estimular iniciativas
delituosas.

Esteja sempre atento
Verifique se você está sendo seguido, seja ao sair
de casa, do trabalho ou do local de diversão. Caso
isso aconteça, mantenha a calma e retorne para o
local de onde saiu.

Caminhe no sentido
contrário da via
Procure caminhar no centro da calçada e contra o sentido da via. Será mais fácil perceber a
aproximação de algum veículo suspeito.

Não desça do veículo para retirar
folhetos dos vidros
Evite descer do veículo para retirar folhetos ou
outros objetos afixados nos vidros. Ou se alguém
jogou alguma substância para embaçá-los. Pode
ser uma armadilha!
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Prefira chamar o socorro ao invés
de aceitar ajuda de estranhos
Caso o veículo, ao sair, apresente um defeito que
impeça o motor de funcionar, desconfie de estranhos que ofereçam ajuda. Chame o socorro de
urgência e de sua confiança.

O que fazer se encontrar sua casa
arrombada
Não entre na casa. Ligue para o 190 e aguarde a
chegada de uma viatura no local. Após estas providências, faça o registro da ocorrência na delegacia
mais próxima.

Fonte: Procuradoria-Geral de Justiça do
Distrito Federal e Territórios e PMTO
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Fraudes contra seguros de automóveis aumentaram 211%
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Uma pesquisa da Ituran Seguros indica
que golpes onde a pessoa forja ter sido roubada
ou furtada para conseguir o valor integral pago
pelas seguradoras tiveram um salto durante a
pandemia. As informações são do site do jornal
O Globo.
A pesquisa revela um aumento de 211%,
só no Rio de Janeiro, durante o primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do
ano passado.
O estado foi o que apresentou o maior
índice de casos, superando inclusive São Paulo,
onde foi registrado crescimento de 95% nas
suspeitas de fraudes.
A cada 100 sinistros ocorridos, em pelo
menos 11 houve indícios de fraude, de acordo
com levantamento da Ituran, baseado em análises feitas em seus veículos 700 mil monitorados.

Expectativa de vida do brasileiro aumentou
A expectativa de vida dos homens passou
de 72,8 anos em 2018 para 73,1 anos em 2019 e a
das mulheres foi de 79,9 anos para 80,1 anos. Desde
1940, a esperança de vida do brasileiro aumentou em
31,1 anos. Uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha expectativa de viver, em média, até os 76,6 anos.
Essas são algumas informações das Tábuas
Completas de Mortalidade para o Brasil referente a
2019, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A expectativa de vida fornecida
pelo estudo é um dos parâmetros para determinar o
fator previdenciário, no cálculo das aposentadorias
do Regime Geral de Previdência Social.
Segundo o IBGE, em 1940, uma pessoa ao
completar 50 anos, por exemplo, tinha uma expectativa de viver mais 19,1 anos. Já em 2019, a esperança
de vida para uma pessoa nessa faixa etária seria de
30,8 anos. Atualmente vive-se, em média, quase 12
anos mais.
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No vídeo desta edição a consultora de seguros e benefícios, Karina
Pessoa, da Real Corretora de Seguros, da cidade de Patos de Minas, Minas
Gerais, fala para você sobre a cobertura de furto ou roubo de equipamentos
agrícolas.

Assista ao vídeo:
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Fogo!
Instalações comerciais e industriais
do Brasil correm perigo de incêndio
O número de incêndios em instalações industriais e comerciais no Brasil
poderia ser menor se as edificações contassem com equipamentos adequados
de proteção contra incêndios. Dentre eles, hidrantes, extintores, mangueiras
específicas, sinalizações de emergência, detectores, alarmes e sprinklers.
As seguradoras costumam não aceitar o seguro das instalações que não têm
mecanismos de prevenção e as que têm pagam valores menores. Página 11.
Veja também:

Apólices da Paz!
A frase de Gandhi, “Faça a Paz. Não faça a guerra!”, nunca
foi tão apropriada para mostrar que a mediação, conciliação
e arbitragem têm contribuído para resolver conflitos entre
segurados e seguradoras. Página 11.
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Se tem seguro e vai usar o carro na campanha política,
tome cuidado. Página 16
Coluna Direito & Seguro - Segurado tem direito de
escolher oficina para consertar veículo. Página 17
Outubro Rosa - Mercado de seguros tem produtos que
auxiliam mulheres. Página 18

Veja também:
Insurtechs têm aval da Susep para
lançar seguros inovadores. Página 7
Mercado ainda não sabe se PIX irá
baratear valor do seguro. Página 9
Motorista já pode consultar Dpvat
por meio eletrônico. Página 20
Brasil é líder na América Latina em
sequestro de dados. Página 24

E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.

