CURSO SEGURO D&O -AVANÇADO
Seja um especialista no seguro D&O
Saiba tudo sobre as coberturas, o que são e como funcionam na prática
Como as exclusões são aplicadas
Entenda as alterações de risco e o respectivo impacto na apólice

Público Alvo:
Corretores de seguros e resseguros.
Profissionais das seguintes áreas securitárias: comercial; subscrição; produtos e; sinistros.
Advogados e escritórios de advocacia que assessoram segurados, corretores e seguradoras.
Profissionais de empresas que realizam a análise e regulação de sinistros.
Executivos e gestores que almejam conhecer uma possibilidade de proteção para seus atos de
gestão.

CONTEÚDO DO CURSO

TESTE DE CONHECIMENTOS INICIAIS
Para autoconhecimento, não é necessário compartilhar o resultado

Apólice a base de Reclamação
Apólice a base de ocorrência




Vigência
Reclamação
Prazo prescricional

Apólice a base de reclamação









Fato gerador
Vigência
Retroatividade
Data de continuidade
Reclamação
Notificação
Prazo complementar
Prazo suplementar

Principais definições
Ação social
Coligada
Custos de defesa
CVM
Entidade externa
Limite máximo de indenização por cobertura
Limite Agregado
Limite de garantia da apólice
Segurado
Sociedade
Subsidiária
Terceiro

Riscos Cobertos
Objetivo do seguro
Perda indenizável

Exclusões
Ato doloso
Danos ambientais
Danos corporais
Danos morais
Danos materiais
Erros e Omissões
Fundo de pensão
Garantias Pessoais
Multas e penalidades
Reclamação de acionistas minoritários

Responsabilidade tributária
Remunerações e benefícios trabalhistas

Cobertura
Advogados
Auditores internos
Bens e liberdade
Bloqueio e indisponibilidade de bens
Cônjuge, herdeiros, sucessores, espólio, representante legal
Contadores
Custos de investigação
Custos emergenciais
Danos morais
Despesas de Publicidade
Despesas de Salvamento
Diretor de entidade externa
Extradição
Garantias Pessoais
Inabilitação
Limite adicional para determinados cargos
Multas e penalidades
Novas subsidiárias
Práticas trabalhistas indevidas
Prazo complementar para aposentados e demissões voluntárias
Responsabilidade Tributária
Risk manager

Apólice
Concorrência da apólice
Reclamações conexas

Reintegração
Renovação
Resseguro X Cosseguro:


Vantagens e desvantagens para o segurado/corretor/seguradora

Alteração no risco
Fusão
Aquisição
Venda de subsidiária
Ativos
Falência
Recuperação judicial
Mudança de controle
Oferta de valores mobiliários

PROVA FINAL
(Para autoconhecimento, não é necessário compartilhar o resultado)

INFORMAÇÕES GERAIS









Inscrição: a inscrição será efetivada somente após o envio do formulário e concluído o
pagamento.
Certificado de conclusão: serão entregues em PDF por e-mail em até 3 dias úteis após
o curso
Investimento: R$ 599,00. O pagamento pode ser realizado à vista por boleto bancário
ou em até 5 parcelas sem juros no cartão de crédito. Está incluída a inscrição do curso,
material de apoio e Certificado de Conclusão.
Não formação de turma: caso o número de inscritos não atinja o número mínimo para
realização do curso, será efetuada a devolução integral do valor da inscrição. Não nos
responsabilizamos por quaisquer outras despesas.
Atraso: tolerância de 20 minutos.
Cancelamento: até 5 dias úteis antes do curso haverá a restituição total do valor ou
alteração para outra turma. Com menos de 5 dias úteis não haverá restituição ou
possibilidade de alteração de curso.

