
 

 

 

SEGURO RCP MISCELLANEOUS - AVANÇADO 
Seja um especialista no seguro RCP                          

Saiba tudo sobre as coberturas, o que são e como funcionam na prática 

Como as exclusões são aplicadas 

A importância da apólice para diversas atividades (com exemplos de sinistro em 

cada uma delas) 
 

 

Público Alvo: 

Corretores de seguros e resseguros. 

Profissionais das seguintes áreas securitárias: comercial; subscrição; produtos e; sinistros. 

Advogados e escritórios de advocacia.  

Profissionais de empresas que realizam a análise e regulação de sinistros. 

Profissionais de empresas que exigem a contratação desse seguro para advogados. 

 

 

Material de Apoio: 

Apostila com a apresentação completa e exemplos reais de sinistros. 

 

CONTEÚDO DO CURSO 

 

Teste de conhecimento inicial  

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 



 

 Reclamação 

 Notificação 

 Prazo complementar 

 Prazo suplementar 

 

Principais definições 

Falha Profissional 

Segurado 

Terceiro 

 

Apólice 

Concorrência da apólice 

Reclamações conexas 

Reintegração 

Renovação  

Resseguro X Cosseguro: vantagens e desvantagens para o 

segurado/corretor/seguradora 

 

 

Noções gerais 

Riscos cobertos 

Quem define a Responsabilidade Civil Profissional? 

 

Coberturas (o que realmente cobrem, quais profissionais precisam de cada uma delas e como 

elas são utilizadas na prática) 

Associações comerciais 

Atos desonestos de empregados 

Calúnia, injúria e difamação 

Comparecimento ao tribunal 

Custos Emergenciais 

Danos à reputação / Despesas de publicidade  

Danos Corporais 



 

Danos Materiais 

Danos Morais 

Despesas de salvamento 

Direitos Autorais 

Quebra de Sigilo Profissional 

Extravio, furto e roubo de documento 

Herdeiros, Sucessores, Representantes Legais e Cônjuges ou Companheiro em união estável 

Lucros Cessantes 

Novas Subsidiárias 

Prejuízo Financeiro 

Subcontratados 

 

Exclusões 

Ato doloso e culpa grave 

Danos corporais 

Danos materiais 

Falência 

Infraestrutura 

Patente 

Segredo comercial 

Propriedade Intelectual 

Responsabilidade contratual 

Danos ambientais  

 

Atividades que podem e devem contratar um RCP 

 Administrador imobiliário 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Advogados e escritórios de advocacia 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 



 

 Agências de viagem e turismo 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Arquitetos e engenheiros 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Certificação digital 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Certificação de produtos 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Dentistas 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Despachante aduaneiro 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Corretor de seguro e resseguro 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Empresas de Tecnologia 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Farmácias e drogarias 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Hospitais e clínicas médicas 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Hotéis 



 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Imobiliárias 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Miscellaneous 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Notários 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 Veterinários (hospitais, creches, clínicas etc) 

Riscos da atividade 

Exemplo de sinistro 

 

Teste 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 encaminhadas 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.  

 


