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RC PROFISSIONAL PARA  

INSTITUIÇÕES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Inscrições: Clique aqui 

 

 

Público Alvo: 

Corretores de seguros e resseguros. 

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

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

 

Material de Apoio: 

Apostila com a apresentação completa e exemplos reais de sinistros. 

 

CONTEÚDO DO CURSO 

 

Teste de conhecimento 

Para autoconhecimento, não é necessário compartilhar o resultado 

 

PARTE I – INTRODUÇÃO: SEGURO RC PROFISSIONAL 

 

Noções gerais 

Código de Defesa do Consumidor 

Responsabilidade Civil Profissional 

Quem define a Responsabilidade Civil Profissional? 

Quando é possível realizar o acordo 

Custos de defesa  

 

 

http://bit.ly/formpadrao
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PARTE II – SEGURO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE (PF) 

 

Segurado 

Quem pode contratar a apólice 

Quem é o segurado 

Atenção a determinadas especialidades 

 

Riscos Cobertos  

Civil 

Administrativa 

Criminal (que tipo de reclamação criminal está amparada no seguro) 

 

Coberturas  

Dano material 

Dano corporal 

Dano moral (diferenças entre a cobertura de dano moral “puro” e dano moral decorrente de 

dano corporal) 

Dano estético (entenda também a diferença entre dano e risco estético) 

Cônjuge, herdeiros e espólio 

Despesas de salvamento 

Custos de comparecimento ao tribunal 

Honorários retidos 

 

Extensões de Cobertura  

Cobertura para pessoa jurídica 

Chefe de equipe 

Criminal (que tipo de reclamação criminal está amparada no seguro) 

 

Contratação do Seguro 

Qual limite contratar 

Como avaliar se a franquia está adequada para o segurado 
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Orientações fundamentais para o segurado 

Importantes observações para evitar a perda de direitos 

 

ARGUMENTOS DE VENDAS para contratação do seguro RC Profissional para: 

 Dentistas 

 Enfermeiros 

 Farmacêuticos 

 Fisioterapeutas 

 Médicos 

 Nutricionistas 

 Psicólogos 

 Veterinários  

 

PARTE III – SEGURO PARA INSTITUIÇÕES DA ÁREA DA SAÚDE (PJ) 

 

Segurado 

Quem é o segurado 

Quais falhas estão amparadas na apólice 

 

Coberturas  

Dano material 

Dano corporal 

Dano moral (diferenças entre a cobertura de dano moral “puro” e dano moral decorrente de 

dano corporal) 

Dano estético (entenda também a diferença entre dano e risco estético) 

Cônjuge, herdeiros e espólio 

Despesas de salvamento 

Custos de comparecimento ao tribunal 

Honorários retidos 

Remoção de pacientes 

Tratamento domiciliar 

Despesas com publicidade 

Infecção hospitalar 
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Contratação do Seguro 

Qual limite contratar 

Como avaliar se a franquia está adequada para o segurado 

 

Orientações fundamentais para o segurado 

Importantes observações para evitar a perda de direitos 

 

ARGUMENTOS DE VENDAS para contratação do seguro RC Profissional para: 

 Casa de repouso 

 Centro de diagnóstico por imagem 

 Consultórios médicos 

 Consultórios odontológicos 

 Clínicas de nutrição 

 Clínicas de fisioterapia 

 Farmácias e drogarias 

 Hospitais 

 Laboratórios 

Riscos veterinários 

 Clínicas 

 Hospitais  

 Centros de diagnóstico 

 Laboratórios 

 Hotéis  

 Creches   
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 Inscrição: será efetivada somente após o envio do formulário e concluído o pagamento. 

 Certificado de conclusão: será encaminhado em PDF por e-mail em até 3 dias úteis 

após o curso. 

 Investimento: 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 7 dias úteis antes do curso haverá a restituição total do valor ou 

alteração para outra turma. Com menos de 7 dias úteis não haverá restituição ou 

possibilidade de alteração de curso.  


