REVISTA
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PREMIADA

Seguro para casamento.
Contrate antes do sim!
Se você pretende se casar em breve, saiba que o mercado oferece seguro para casamentos.
Cobre do fotógrafo que não aparece para a cobertura, ao local da festa que apresentou algum
problema, até imprevistos com trajes dos noivos. Cobre também roubo qualificado de celulares
e outros equipamentos, até mesmo presentes dos noivos, e quedas ou outros acidentes pessoais,
inclusive brigas entre convidados, e muito mais. Página 9.
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Veja também:
- Seguro é Seguro entra para o rol das
revistas premiadas. Página 12
- Entenda a polêmica dos reajustes dos
planos de saúde. Página 14
- Saiba como manter a saúde emocional
durante a pandemia. Página 16
- Direito&Seguro: Seguro de Danos e
o Direito de Informação. Página 19
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Você não precisa ter um cofre deste
tamanho na sua casa. Nem na sua
empresa. Mas você não pode deixar
de ter SEGURO. Ele sim lhe dará
segurança, quando precisar.
PROCURE UM CORRETOR DE SEGUROS!
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Estamos em maio! É o ano está voando!!! E o novo mês chegou com
ótimas notícias para a equipe da revista. Conquistamos o 3° lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros!
Sim, não ganhamos o primeiro, nem o segundo. Mas ficamos em
terceiro. Garantimos o pódio! A conquista foi com uma matéria que publicamos em novembro do ano passado, intitulada “Apólices da Paz”.
Você pode ler a matéria, que aborda o uso da mediação, conciliação e
arbitragem para resolver problemas entre seguradoras e segurados, evitando, assim, a judicialização, na página 12.
Queremos dividir essa premiação com você, que nos lê agora, que
acompanha nossos posts nas redes sociais e sempre está nos incentivando com mensagens de carinho!
Um imenso abraço (a distância pode!) em você, por estar sempre conosco! Nossa equipe agradece imensamente, pois se conquistamos esse
prêmio, e entramos para o rol das revistas premiadas, foi por você! Nosso
muito obrigado!
Helio Marques
Editor

Revista Seguro é Seguro

Uma publicação independente da Nota 10 Produções.

Para falar com a redação escreva para
revistaseguroeseguro@gmail.com.
Ou ligue para (41) 99844-3677.
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Nos siga nas redes sociais!
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Com hospitais sobrecarregados, cresce
IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO
para evitar acidentes de trânsito
Com quase 3.200 acidentes de trânsito registrados pelo Corpo de Bombeiros do
Paraná em abril deste ano, o Maio Amarelo
chega para conscientizar a população sobre
a importância da direção segura e defensiva,
com a campanha “Respeito e Responsabilidade, Pratique no Trânsito’’. A campanha, de
caráter nacional, pode contribuir para diminuir as mortes no trânsito em todo o país,
que chegam a 55 mil por ano.
No último mês, 66 acidentes só no
Paraná, por exemplo, resultaram em mortes imediatas e cerca de 170 vítimas foram
encaminhadas para os hospitais com ferimentos graves.
Em 2020, os casos de urgência e ortopedia no Hospital Universitário Cajuru, em
Curitiba, referência em trauma, corresponderam a 91% dos mais de 119 mil atendimentos
realizados. Uma alta parcela desses casos corresponde a vítimas de acidentes de trânsito.
“Os acidentes com maior frequência e
gravidade são com motociclistas e as lesões

podem variar bastante. O que a gente mais
observa no dia a dia ao atender vítimas de
acidente de trânsito são traumas de crânio
encefálico e traumas de membros como
fraturas, amputações ou perda permanente
dos movimentos. Além disso, também são
frequentes os traumas internos, como tórax
e abdômen que podem levar o paciente à
morte”, comenta o médico plantonista do
Pronto Socorro do Hospital Universitário
Cajuru, Gleicon Oliveira da Rosa.

“O principal desafio é educar a população”

No Paraná, foram registrados mais de 40 mil acidentes de trânsito em 2020,
mas a maioria poderia ter sido evitada. “O principal desafio é educar a população,
pois as pessoas só percebem os riscos de uma direção perigosa, atravessar fora da faixa
de pedestres ou outras infrações graves, quando sofrem o acidente ou acontece com
alguém muito próximo”, diz o plantonista.
Nesse cenário, o Maio Amarelo ressalta a importância de avaliar as condições
da via e do clima, fazer frequentemente a manutenção do veículo, não dirigir após
ingerir bebida alcoólica, evitar falar ou mandar mensagens no celular enquanto estiver dirigindo e sempre manter a atenção redobrada na estrada.
Praticar a direção defensiva é a melhor forma de evitar colisões. Mas, no caso
de um acidente de trânsito com vítimas, ações imediatas podem ajudar a salvar vidas
e contribuem com o trabalho da equipe médica e de pronto socorro.
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SEGURO PARA CASAMENTO.
Contrate antes do “sim”

A pandemia praticamente paralisou
por completo a realização de eventos pelo
mundo. Com os casamentos, que normalmente são considerados um dos principais
eventos da vida de alguém, não foi diferente.
Muitas pessoas, devido à pandemia,
pensaram mais em seguros. Seja de saúde,
vida ou outro, para evitar problemas financeiros, em decorrência de algum imprevisto.
E se há uma ocasião em que ninguém quer que algo dê errado é em um
casamento. E, claro, no próprio casamento!
O mercado de seguros então oferta um
grande leque de opções para este momento
tão importante.
O produto pode ser considerado um ilustre desconhecido do grande
público. Praticamente empresas que
organizam
casamentos é
que

costumam orientar noivos a contratarem o
produto. Mas quando a união é organizada
por conta própria o produto nem é cogitado, principalmente por desconhecimento.
O valor do
seguro não chegaria a
ser um motivo para a
não contratação, já que
é relativamente barato. “Esse valor gira em
torno de 1% do valor do
casamento”, explica Guilherme Silveira, Diretor-Executivo da Genebra Guilherme Silveira, DiretorCorretora de Seguros, -Executivo da Genebra
Corretora de Seguros.
de Porto Alegre.
Para um casamento que vai custar cerca de R$ 50 mil,
o seguro custará aproximadamente R$
500,00. “ É mais barato que as flores”, observa Silveira, ressaltando que, no entanto,
é uma garantia muito importante para os
noivos.
A Genebra chegava a comercializar
250 apólices de seguros/ano para casamentos até 2019. Com a pandemia, em 2020, o
número desabou para praticamente zero.
“Fizemos alguns entre janeiro e fevereiro, mas
quando março chegou tudo parou”, conta.
Há várias seguradoras que ofertam
o produto. Os riscos cobertos são os mais
diversos (veja box). Do fotógrafo que não
aparece para a cobertura, ao local da festa
que apresentou algum problema e não
poderá realizar o evento, até imprevistos com trajes dos noivos.
Dentre os problemas mais
comuns registrados estão roubo de
celulares e outros equipamentos,
até mesmo presentes dos noivos, e quedas ou outros aciden-
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tes pessoais, inclusive brigas entre convidados.
O seguro, no entanto, só cobre furtos
qualificados, ou seja, aqueles que deixam
alguma evidência, como arrombamento de
portas/janelas ou emprego de agressões
físicas. O simples “sumiço” de um presente
ou equipamento não tem cobertura. Tudo
para evitar fraude.
A duração da apólice é para poucos
dias. Principalmente para os que antecedem a cerimônia até o fim da comemoração. A viagem de núpcias costuma não
entrar no pacote. Neste caso o melhor é
contratar à parte um seguro viagem, que
tem coberturas específicas.
Se ocorrer algum problema as se-
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guradoras costumam indenizar em 30 dias,
mas há casos que, dependendo do problema, podem demorar um pouco mais.
Caso o problema seja grave, que
impeça a realização do evento, os noivos
receberão o valor contratado na apólice
e poderiam marcar uma nova data para
o enlace. O seguro, no entanto, não
cobre a desistência de um dos noivos ou
de ambos.
Outra situação que o seguro não
cobre é a má prestação de serviços. “Se os
noivos não gostaram das fotos e filmagens
ou do serviço do buffet, isso não está coberto. Só se o profissional ou empresa contratada não aparecer”, ressalta Silveira.

Vale a pena
contratar
Uma apólice de seguro de
casamento pode ser contratada
tanto por pessoas físicas, como
os noivos, quanto jurídicas, os
fornecedores dos serviços.
Existem cerimonialistas
que oferecem orientação sobre o
processo, mas os noivos podem
realizar esta tarefa. Basta escolher uma seguradora e procurar
um corretor de seguros.
O seguro, normalmente, é
feito para casamentos de grande
porte, mas casamentos pequenos também podem se beneficiar
do seguro.

?
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VE JA QUAIS SÃO AS
PRINCIPAIS COBERTURAS
As principais coberturas envolvem o reembolso de despesas quando o
evento não é realizado e:
A empresa principal responsável pela organização alega falência;
Quando ocorrem incêndios no local;
Colisão, queda de veículos e outros objetos que causem danos ou impeçam
o acesso à festa;
Por fenômenos da natureza, tais como vendaval, alagamento, chuvas fortes.

COBERTURAS ADICIONAIS
Roubo de bens do segurado e de terceiros;
Guarda de veículos;
Quando os noivos sofrem acidentes ou são acometidos por doenças graves
(desconhecida no momento da contratação do seguro) que os impeça de
estar no evento ou impossibilite a realização do casamento;
Adiamento por morte acidental ou súbita de parentes diretos;
Cobertura de despesas médico-hospitalares aos convidados durante o evento;
No caso de sinistro coberto, cobre despesas da cerimonialista quando o
evento for realizado em um novo espaço;
Cobertura de gastos com a utilização do gerador de energia;
Trajes de casamento;
Presentes de Casamento;
Equipamentos utilizados na realização do evento, etc.
Se ficou interessado em conhecer mais sobre o seguro de casamento, procure um
corretor de seguros. Nem todos atuam neste nicho. Portanto, procure uma corretora com
experiência nesse ramo.
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A Seguro é Seguro
entra para o rol das
revistas premiadas
segundo na esperança que pudéssemos realizar

este evento de
maneira diferente desta,
mas, infelizmente, não deu. Este ano o nosso evento teve que ser virtual e bem mais
comedido. O momento é de luto e consternação diante dos trágicos efeitos da pandemia,
a mais grave crise da saúde pública brasileira nos últimos 100 anos, que já matou
400 mil pessoas em nosso país”, explicou o
presidente da Fenacor, Armando Vergilio,
ao saudar os finalistas e ao público que
assistiu ao evento pelos canais da federação
e da ENS, no Youtube.

Confira a matéria vencedora
A matéria vencedora foi publicada na edição do
mês de novembro de 2020, com o título “Apólices da Paz”,
que, inclusive, foi capa da edição.
A reportagem, escrita pelo jornalista
e editor da Seguro
é Seguro, Helio
Marques, contou
com diagramação
e artes de Giulia
Marques, e mostrou
a importância da
mediação, conciliação e arbitragem na
resolução de conflitos entre seguradoras e segurados.
Giulia Marques, produtora de arte.

Foto: Renato Belasque.
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A revista Seguro é Seguro, lançada há pouco mais de um ano, já entrou
para o seleto rol das revistas premiadas.
Ela conquistou, na última semana do mês
de abril, o terceiro lugar na 5ª edição do
Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros.
Havia 514 trabalhos inscritos.
O prêmio é uma realização da Federação Nacional dos Corretores de Seguros
(Fenacor), em parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS) e conta com apoio
institucional da Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg).
A revista concorreu na categoria
WebJornalismo. Há quatro outras categorias no prêmio.
Pela primeira vez, a solenidade foi
realizada por meio remoto, em decorrência da pandemia. “Esperamos até o último

Para ler a matéria,
clique AQUI.
REVISTA SEGURO É SEGURO

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.

1

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

13

REVISTA SEGURO É SEGURO

Artigo
A polêmica
dos reajustes dos
planos de saúde

Charles Lopes
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Uma das polêmicas que têm invadido a mídia e assolado a vida de empresários e consumidores é o reajuste dos planos de saúde. E isso se deve em grande
parte à desinformação ou mesmo à cultura de boa parte de nossa população de assinar contratos sem a devida leitura – o que pode nos trazer surpresas desagradáveis,
como temos acompanhado.
O mercado de saúde suplementar tem características próprias. Vou tentar
aqui esclarecer os pontos que mais geram dúvidas.
Este mercado tem três produtos básicos: Os planos individuais, os planos empresariais e os planos por adesão, que são aqueles comercializados pelas Administradoras de Benefícios. Cada um destes produtos possui regras junto a ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar) no que tange aos reajustes.
Os planos individuais assinados após o estatuto do idoso, em janeiro de 2004,
são reajustados anualmente pela inflação médica do mercado. Este percentual de reajuste é liberado pela ANS. Além deste, após 18 anos de idade, teremos reajustes de
5 em 5 anos, até os 59 anos. O estatuto garante que a partir de 60 anos não há mais
reajustes por idade e sim apenas o anual aprovado pela ANS.
Os planos empresariais sofrem impactos diferentes. As empresas são reajustadas pelas mudanças de faixas etárias, assim como os individuais, pelo índice da
ANS e ainda por um terceiro índice, chamado de sinistralidade. Logo, mesmo que eu
tenha mais de 60 anos, também sofrerei os outros reajustes, principalmente se a utilização de minha empresa estiver muito elevada. Neste caso não sou apenas indivíduo
e sim faço parte de uma apólice conjunta, onde todos sofrerão este impacto.

REVISTA SEGURO É SEGURO

Em relação aos produtos comercializados por administradoras de benefícios
surgem as maiores dúvidas, uma vez que muitos têm a ideia de que estão contratando planos individuais e de que seus contratos são com as Operadoras. Mas não é
dessa forma. Quando você contrata esta modalidade, seu contrato não é com a Operadora, é com a administradora. Seu contrato não é individual e sim por adesão de
pessoas a categorias funcionais, como OAB, CRP e outros. Neste momento, os reajustes funcionam da mesma forma que os reajustes empresariais e por vezes são muito
impactantes, pois aquele grupo teve uma utilização excessiva e as regras permitem
que estes reajustes sejam repassados para cada um dos beneficiários que fazem parte
das categorias funcionais.
A grande polêmica foi criada quando não se aplicou o reajuste no trimestre final
de 2020 e o mesmo passou a ser aplicado em 2021. Mesmo que escalonado, ao juntá-lo com as mudanças de faixas etárias e aos reajustes de 2021 houve um alvoroço.
Mas a conclusão deste assunto está na introdução deste artigo. Muitas vezes
não lemos os contratos com atenção, então somos – mas não deveríamos ser – pegos de surpresa. Do mesmo modo, quando nos beneficiamos de valores menores
ao ingressarmos em produtos por adesão deveria estar claro que impactos elevados
poderiam nos afetar no decorrer do tempo de uso.
O fato de o Governo não cumprir o papel de prover assistência médica a todos
faz surgir um negócio em que todos os participantes precisam sobreviver. Logo, impactos que para nós podem parecer extremamente elevados – e muitas vezes o são -, têm
suas regras pactuadas nos contratos; aqueles que assinamos sem ler atentamente.
A única solução viável é a volta dos planos individuais, com a criação de produtos mais compactos e novos formatos de reajustes, onde a população possa aderir
a opções de pagamento que estejam a seu alcance. De forma que os impactos dos
reajustes não se tornem tão impossíveis de serem absorvidos por quem usa a saúde
privada nem que proíba o ingresso de novos beneficiários. E, o mais importante, reduzir a busca pela judicialização dos contratos. Este último tópico pode desequilibrar
totalmente a relação comercial e desestimular novos participantes deste negócio.
Temos, como sociedade e como players do mercado de saúde suplementar,
de agir com responsabilidade e zelar para que as relações sejam cada vez mais saudáveis e sustentáveis para todos: ofertantes e usuários do sistema.

Charles Lopes é formado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica e sócio-diretor da B2Saúde Consultoria, empresa presente no mercado de seguros há mais de 20 anos que é especializada em
gerenciar o relacionamento das empresas com os planos de saúde.
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Saiba como manter a
SAÚDE EMOCIONAL
durante a pandemia
Estamos em meio à pandemia há mais de um ano. E,
às vezes, parece que vai demorar para passar! Mas enquanto
isso, é preciso continuar na luta do dia a dia. Por isso se torna
ainda mais importante o cuidado com a saúde mental.
A psicóloga Fernanda Gomes, que possui mais de 10
anos de experiência na área de psicologia organizacional,
elencou algumas dicas para contribuir com o emocional.
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Confira:

Tenha u m m om e n to só pa ra voc ê
Seja durante uma terapia, lendo um livro ou tomando um banho relaxante: garantir momentos só com você ajuda a melhorar sua autoestima e autoconhecimento.

P ra ti qu e a ti vi da de f í si c a
Praticar atividades físicas com regularidade aumenta a produção de hormônios e neurotransmissores do bem-estar. Exercícios ajudam no controle da ansiedade, aliviam o estresse, impactam diretamente na qualidade do seu sono, entre diversos outros benefícios.

Conheça téc n i c a s de re spi ra ç ã o e m e di ta ç ã o
Praticar técnicas simples de respiração e meditação ajudam a manter você no presente, com uma mente mais saudável, focada e com
menos estresse.
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Invi s ta e m pl a n e j a m e n to
O planejamento da semana te ajuda a manter uma rotina mais organizada. Prevendo o que você precisa fazer, temos a redução no risco de
imprevistos e situações que possam causar estresse e ansiedade. Além
disso, você consegue separar momentos de lazer e descanso.

Pri ori z e o se u son o
Dormir mal ou poucas horas pode acarretar diversos problemas para sua
saúde física e mental, além de atrapalhar o seu dia a dia. Busque dormir a
quantidade de horas necessárias até se sentir disposto e descansado.

B eba águ a e a l i m e n te -se be m
Manter uma boa alimentação e consumir pelo menos 2 litros de água
por dia garantirão mais energia e disposição, além de contribuírem para
diversos fatores físicos e metais.

Tenha um hobby que estimule sua criatividade
É importante incluir em sua rotina atividades que gerem diversão e entretenimento. Um hobby que exercita sua criatividade e te permita criar,
conhecer pessoas e lugares diferentes ajuda a fortalecer sua saúde mental, já que todos precisamos de um tempo de lazer.

Converse com amigos e família
Mantenha uma rede de apoio e derrube possíveis “muros” nestas relações. Ter alguém para desabafar e te acolher é essencial para um emocional mais saudável.

Procure ter uma visão positiva
A jornada nos permite entender que há momentos bons e ruins, a questão é como os enfrentamos. Tente buscar o lado positivo das coisas do
dia a dia e aprender lições com o que for negativo.
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A EXPERIÊNCIA

do usuário na contratação de seguros
é mais importante que o produto em si
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O que antes era apenas uma tendência, agora se tornou uma necessidade:
a experiência do usuário já é considerada
mais importante para o consumidor do que
o produto em si.
Uma pesquisa do ThinkJar, empresa
focada em estratégias para o consumidor,
afirma que 55% dos clientes estão dispostos
a pagar a mais por um produto ou serviço
quando têm certeza de que será oferecida
uma boa experiência.
Com a maior oferta de opções no
mercado e com o acesso facilitado a informações, os consumidores vêm se tornando
cada vez mais exigentes. Essa tendência
pode ser observada em todos os setores da
economia, inclusive na área de seguros.
A contratação de um seguro é precedida por vários passos importantes que irão
afetar a escolha final do cliente. O processo
de decisão começa a partir do primeiro contato do consumidor com uma marca: seja
por meio de publicidade ou recomendação.
Então, quando o cliente quiser
contratar um seguro, ele pode lembrar
de uma empresa específica e buscar por
reviews para entender se a experiência de
outros usuários foi positiva ou negativa.
Ele também poderá pesquisar mais sobre
a empresa, entrar em seu site, fazer uma
simulação de preço, etc.
Nesses passos, já é possível começar
a desenhar a jornada do cliente, e a contratação do seguro será um resultado que
dependerá do sucesso dos passos acima. A

experiência que o usuário terá desde o primeiro contato é o que irá determinar se ele
escolherá determinada marca ou partir para
o concorrente.
Na avaliação de
Bruno Costa, Gerente
de Customer Experience/User Experience
(em tradução literal, a
experiência completa
de um consumidor
com uma marca. Já o
User Experience é a
experiência do usuário
Bruno Costa, da MAG
com as plataformas,
Seguros.
aplicativos, sites e softwares de uma empresa) na MAG Seguros, o
cliente é quem tem o poder de decisão, por
isso ele deve ser o centro de tudo.
A principal dica de Bruno para
melhorar a experiência do usuário para
as empresas é conhecer seu cliente. “Não
existe uma fórmula de processo para
começar a desenvolver a experiência de
usuário. Cada empresa tem sua estrutura
e seus clientes, que têm suas necessidades
e desejos únicos. A chave para começar é:
conheça seu cliente!
E se as empresas de seguros (corretoras e seguradoras) quiserem obter bons
resultados devem levar isso em consideração, pois uma boa experiência com uma
marca o fará continuar ser cliente e propagará isso para outros consumidores. Não
concorda?
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Seguradoras faturaram
R$ 10 bilhões em
fevereiro, alta de 13%
O mercado segurador registrou
faturamento de R$ 10 bilhões em fevereiro, alta de 13,1% comparando com
o mesmo período do ano passado. É
o que mostram os dados do Boletim
IRB+Mercado, relatório da plataforma
IRB+Inteligência, iniciativa do IRB Brasil
RE que se baseia nas informações públicas divulgadas pela Susep.
O resultado indica continuidade
no ritmo de crescimento do setor, o
que ocorre há oito meses consecutivos e representa a segunda maior taxa
para o mês de fevereiro desde 2015.
No total, mais de 70% dos grupos seguradores tiveram crescimento. Já no
acumulado do ano (janeiro e fevereiro
de 2021), o segmento evoluiu 11,3%,
somando R$ 21,1 bilhões.
A linha de Vida, detentora de
36% do arrecadado e com crescimento
constante desde julho de 2020, faturou
R$ 3,8 bilhões no segundo mês de 2021,
uma variação positiva de 6,8% no comparativo com fevereiro do ano passado.
A alta aconteceu devido ao desempenho, principalmente, dos produtos
Vida Individual (21,9%), Vida em Grupo
(8,2%), Acidentes Pessoais – Coletivo
(9,9%) e Prestamista – Coletivo (2,8%).
O seguro Auto voltou a ter alta (6%),
contabilizando R$ 2,7 bilhões.
Em paralelo, a redução das despesas com sinistros ocorridos contribuiu
para os resultados das seguradoras que
atuam com esse produto, observado
pela melhora da taxa de sinistralidade
de 64,3% para 59,4% no comparativo do
acumulado do ano (janeiro e fevereiro)
de 2020 com 2021, respectivamente.

Seguros de Danos e o
Direito de Informação
A Susep, por meio da Circular n.º 621/21, alterou
as regras do seguro de danos e impôs a obrigação das
sociedades seguradoras disponibilizarem aos segurados
as condições contratuais por meio físico ou remoto, por
ocasião da emissão da apólice, bilhete ou certificado
individual do seguro.
Ainda estabeleceu às seguradoras, que utilizarem critérios baseados em questionários de avaliação
de risco no cálculo dos prêmios, o dever de fornecer, de
forma objetiva, todos os esclarecimentos necessários
para o seu correto preenchimento, bem como especificar todas as implicações, no caso de informações inverídicas devidamente comprovadas.
Ao disciplinar a obrigação das seguradoras
prestarem esclarecimentos adequados e claros sobre
os produtos oferecidos, suas características e riscos a
Susep reconhece que a informação é a chave da relação
contratual e direito fundamental do segurado.
O contrato de seguro é redigido de modo a
atender às necessidades da sociedade de consumo e da
produção em escala, impossibilitando que o segurado
discuta ou modifique substancialmente o seu conteúdo,
daí a obrigatoriedade da informação ostensiva na forma
exigida pela lei.
O segurado, como consumidor que é, tem como
direito básico (e fundamental) obter informações corretas, claras, precisas, ostensivas, legíveis e indeléveis
sobre o contrato que está aderindo.
É a partir das informações prestadas pelo fornecedor, ainda na fase pré-contratual, que o consumidor conhece o produto ou o serviço que
pretende adquirir, utilizando-o de
forma adequada, com plena e
total ciência das eventuais
restrições de seus
direitos.
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Evite assalto em veículos
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Procure sempre estacionar em lugar movimentado e iluminado. Use sistema de alarme, chave geral e correntes na direção. Evite
armas e documentos no porta-luvas. Ao
estacionar ou parar em cruzamentos, principalmente à noite, observe pessoas suspeitas
nas proximidades.

Cuidados para se ter em casa
Se possível, utilize sistema de alarme. É sempre
eficaz. Não deixe luz acesa durante o dia. Um
bom cão de guarda sempre ajuda. Atenda à porta
somente após identificação prévia. Mantenha a
porta da garagem sempre fechada. Aguarde o
fechamento de portões de comando eletrônico.

Sempre tenha cuidado no ônibus
Ao pagar, procure levar o dinheiro trocado
ou utilizar o vale-transporte. Cuidado com
objetos alvo dos punguistas como bolsas, carteiras, correntes, pulseiras, entre outros. Evite
ficar junto à porta de embarque e de desembarque, pois é o local propício para a prática
de punguistas. Mantenha a bolsa ou capanga
na frente do corpo. Não carregue muito dinheiro, nem deixe a carteira no bolso de trás.

REVISTA SEGURO É SEGURO

Em caixas eletrônicos
é preciso atenção
Nunca revele sua senha para terceiros. Em caso
de dificuldade, comunique-se com funcionários
do banco. Observe atentamente as pessoas em
atitudes suspeitas próximas ao local. Evite horários e locais de maior risco. Evite realizar saque de
grandes quantias.
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Tenha cuidado
também na escola
Conheça os amigos de seu filho. Ensine as crianças a pedir auxílio à polícia (pessoalmente ou
por telefone) ou às pessoas conhecidas, quando
perceber estranhos em atitudes suspeitas ou que
estejam molestando. Diga sempre para nunca
aceitar balas, doces, presentes, ou brinquedos de
pessoas desconhecidas.

Fonte: www.segurancadafamilia.com.br

Nova Lei de Trânsito pode afetar seguro de automóvel
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O Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
acaba de ganhar mudanças importantes. A
Lei 14.071/20, conhecida como Nova Lei de
Trânsito, sancionada no dia 12 de abril, altera diversos pontos do CTB. Para o setor de
seguros é importante ficar de olho em como a
novidade pode alterar o processo de adesão e
vigência do seguro automóvel.
Entre os itens que a norma abrange, estão temas como aumento do limite de pontos
na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), alteração da validade da CNH, mudanças no transporte de crianças, multa ao parar em ciclovias e
obrigatoriedade do recall, por exemplo.
São mudanças que atingem a rotina
do motorista e o comportamento no trânsito.
No que diz respeito ao mercado de seguros,
o Diretor de Auto, Massificados e Analytics da
HDI, Marcelo Moura, afirma que as mudanças
podem ser benéficas tanto para os segurados
quanto para as seguradoras.
“Observamos que a Nova Lei de Trânsito
aborda pontos que estão diretamente ligados
aos hábitos e às obrigações do motorista com
a sua documentação. Com isso, as seguradoras

podem considerar utilizar
na precificação informações das infrações de
trânsito dos clientes. O
que pode trazer mais
uma mudança positiva no comportamento
dos motoristas, visando
vantagens no seguro
automóvel”, avalia o
executivo.
Ele ainda observa que a implantação
da Nova Lei coincide
com a chegada do
Maio Amarelo, mês
que reforça o respeito
e segurança de condutores e pedestres. “O
cuidado e cumprimento
das leis de trânsito devem ser lembrados o
ano inteiro, mas essa é uma oportunidade importante de trazermos o debate sobre o nosso
papel e o que podemos fazer para diminuir o
número de acidentes e infrações”, ressalta.

Cresce contratação de seguros de vida por jovens
O sentido de proteção que os seguros
trazem - a chamada cultura de seguros que as
seguradoras buscam sempre desenvolver no
país - parece estar crescendo pelas mãos do
público jovem e via o meio digital.
De acordo com a Brasilseg, empresa
BB Seguros, houve crescimentos expressivos
de contratação de seguros de vida na faixa
entre 20 e 30 anos. O público com até 20
anos cresceu em notáveis 128% entre o início

de 2020 e janeiro deste ano. Na faixa de até
25 anos o crescimento foi de 36% e na de até
30 anos o impulso foi de 25%.
“Há uma maior sensibilização, que é resultado também da pandemia, mas é relevante
que um público mais jovem esteja mais atento
ao sentido de proteção do seguro e o que ele
oferece de benefícios em vida, que é um aspecto importante da nossa apólice de vida”, diz o
presidente da Brasilseg, Rodrigo Caramez.
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Nosso objetivo é popularizar
o mercado de seguros!
Nossa proposta consiste em levar informações de forma
clara para que mais pessoas se conscientizem da importância de
segurar seus bens mais preciosos.

Seguro é Seguro!
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Confira

as edições anteriores da

Seguro é Seguro.
Edição de Março

Edição de Abril
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Por que ter seguro
é importante?

Alterações no
Código de Trânsito

Neste mês de março, dedicado às mulheres, ouvimos três delas para
saber como o seguro fez diferença em suas vidas, quando o imprevisto
decidiu aparecer. Página 7.

Veja também:

1

entram em vigor neste mês
Conheça algumas das principais mudanças previstas. Página 16.

1

Seguradoras já podem oferecer
combos de seguros. Página 10
Completamos nosso primeiro
aniversário. Página 12
Seguro bike oferta serviços de
assistências. Página 16
Veja dois golpes do seguro aplicados no Brasil e exterior. Página 22

Veja também:
Seguros de Responsabilidade Civil podem ficar
mais simples. Página 7
Veja como dar entrada de forma correta no
Seguro Dpvat. Página 10
Pandemia eleva número de brasileiros com
plano de saúde. Página 12

E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.

