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CHUVA DE GELO

DIMINUI A VIOLÊNCIA
E O PREÇO DO SEGURO

A região da Baixada Fluminense sofreu
em outubro com uma inesperada chuva
de granizo, que deixou vidros rachados
e quebrados, além de danos na lataria
de milhares de veículos que estavam
estacionados ou circulavam por lá no momento
do incidente. As seguradoras agiram de forma
rápida e efetiva para ressarcir os proprietários
segurados, atendendo a mais de 1.400 no
período de uma semana, com total estimado em
indenizações de R$ 8.5 milhões. O esforço foi
reconhecido pelos segurados e também na
imprensa: Extra Baixada e Coluna do Ancelmo
(O Globo) noticiaram o rápido e pronto
atendimento das seguradoras na ocasião.

Com a diminuição dos índices de roubo
e furto de automóveis no estado do Rio
os preços dos seguros também tiveram redução
e o Sindicato foi referência no
assunto nos principais veículos de imprensa
comentando a situação. O Globo, Extra
e Rádio Tupi trouxeram matérias sobre a
relação entre a violência e o preço do seguro
automóvel no estado, contribuindo para
esclarecer a população sobre os critérios
para o cálculo do valor ﬁnal.

PÁTIO LEGAL NO RJTV
Responsável pela guarda e restituição
aos seus proprietários dos veículos
recuperados de furto e roubo na região
metropolitana do Rio, o Pátio Legal foi assunto
principal de matéria veiculada no RJTV, da TV
Globo. O programa é um convênio ﬁrmado
entre a então Secretaria de Segurança do
Estado, Detran RJ, Federação Nacional das
Seguradoras (Fenaseg) e Sindicato e já
restituiu cerca de 300 mil veículos aos
proprietários desde 2005. O programa,
porém, corre o risco de ser descontinuado caso
os leilões dos veículos não retirados por seus
proprietários não voltem a ser realizados pelos
entes públicos – Polícia Civil e Detran, assunto
que foi o foco da matéria no RJTV.

UMA
PERGUNTA PARA
FERNANDO SACCON
Head de Linhas
Financeiras da
seguradora Zurich,
Fernando Saccon
conversou com
o Sindicato sobre
o cenário do seguro
para riscos cibernéticos
no Brasil.

Conﬁra:
“O risco cibernético é uma realidade e uma preocupação
crescente no meio empresarial. Além de lidar com as consequências
de uma possível violação de dados, as empresas também precisam
considerar danos possíveis que envolvem reputação, propriedade
intelectual, propriedade de dados e perda ﬁnanceira. Com toda sua
expertise, as seguradoras entregam apólices de proteção digital que
entendem e propõem soluções para os mais diversos riscos de qualquer
segmento, além de oferecer serviços agregados e suporte aos clientes”.

GLOSSÁRIO DOS SEGUROS
AGRAVAMENTO
DO RISCO

BENEFICIÁRIO

BÔNUS

Uma vez contratado
o seguro, o segurado deve
se preocupar com
circunstâncias que possam
aumentar a probabilidade
ou a intensidade da
ocorrência do risco assumido
pela seguradora, conforme
consta do contrato (apólice).

No seguro de pessoas
(vida e outros), é a pessoa
física indicada livremente
pelo segurado para receber
o valor constante da apólice
na hipótese de seu
falecimento, de acordo com
as condições contratadas.

Desconto obtido pelo
segurado na renovação do
seguro, desde que não tenha
havido nenhuma ocorrência
de sinistro (acidente) durante
o período de vigência da
apólice anterior, qualquer
transferência de direitos
ou obrigações ou qualquer
interrupção no contrato de
seguro. Esse é um benefício
muito aplicado no seguro
de automóvel.
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