INSTITUTO DE FORMAÇÃO ACTUARIAL

SEGUROS
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
22 de setembro de 2017

Programa
Origens e Evolução Histórica da Proteção ao Crédito
Seguro de Proteção ao Crédito
Objetivos e Benefícios
Princípios Subjacentes à Proteção ao Crédito
Características dos Produtos
Tarifação

Coberturas e Exclusões
dos
Seguros de Proteção ao Crédito
Morte
Invalidez Absoluta e Definitiva
Desemprego Involuntário
Incapacidade Temporária Absoluta para o Trabalho por Doença, Acidente e Hospitalização
Exclusões Habituais

Produtos de Proteção ao Crédito
Crédito Habitação e Crédito Pessoal
Cartões de Crédito
Proteção Despesas
Crédito Automóvel/Leasing/Renting
Proteção Arrendamento
Proteção Ordenado
GAP

Distribuição
dos
Seguros de Proteção ao Crédito
Regularização de Sinistros de Proteção ao Crédito
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Sobre o Curso:
Objetivo:

Proporcionar a aquisição e/ou desenvolvimento de conhecimentos
relativos aos produtos de seguros associados à Proteção ao Crédito
de individuais, focando os aspetos técnicos tanto ao nível de
coberturas e formas de comercialização como os seus
desenvolvimentos recentes.
Pretende-se que no final da ação de formação, os formandos na
mesma presentes, possuam competências (conhecimentos,
capacidades e comportamentos) que lhes permitam:






Conhecer os diversos produtos de Proteção ao Crédito e
reconhecer as suas diferenças;
Identificar
as
diversas
coberturas
comercializadas
associadas aos produtos de Proteção ao Crédito e as suas
principais exclusões;
Compreender as novas tendências dos produtos de Proteção
ao Crédito.

No decurso e/ou no final da ação de formação, far-se-á o
diagnóstico dos conhecimentos adquiridos e da sua aplicabilidade
prática no âmbito da concreta atividade laboral dos formandos
presentes.

Destinatários:

Áreas Técnicas (Resseguro, Subscrição, Produto, Marketing,
Sinistros) e Comerciais de Empresas de Seguros, Bancos,
Sociedades Financeiras e, em geral, todos aqueles que, em
qualquer tipo de empresa/instituição, possam ter necessidade
de, pelas funções que exercem, ter conhecimentos no domínio dos
seguros associados à Proteção ao Crédito de individuais.

Horário:

O curso terá a duração de 7 horas e realizar-se-á na data indicada,
entre as 9h30m e as 17h30m.

Monitoragem:

A condução da ação de formação estará a cargo de Joaquim
Monteiro da Silva, Bacharel em Engenharia Mecânica pelo
Instituto Superior de Engenharia do Porto, Licenciado em
Transportes pelo Instituto Superior de Transportes e MBA pelo
Institute of Business Management.
Joaquim Monteiro da Silva iniciou a carreira profissional como Sales
Engineer and Product Manager na Iveco Portugal, tendo depois
ingressado na área seguradora do Grupo BCP onde permaneceu
durante 13 anos, sendo a última seguradora do BCP onde esteve a
Autogere – Companhia Portuguesa de Seguros SA onde
desempenhou funções na Direção de Fornecedores e foi
Responsável pela Área de Outros Fornecedores.
Posteriormente, Joaquim Monteiro da Silva transitou para a
Carglass onde foi Diretor de Logística e Compras, estando desde
2005 na Genworth Financial como Diretor Comercial.
Profissional experiente com mais de 25 anos em áreas técnicocomerciais ligadas ao Setor Automóvel e nos últimos 22 anos no
Setor Segurador, Joaquim Monteiro da Silva foi membro da
Comissão Técnica de Vida e da Comissão Técnica de Fraude junto
da Associação Portuguesa de Seguradores.
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Metodologia:

A ação de formação será realizada com base numa metodologia
eminentemente ativa e prática, em que se visará adaptar os
conhecimentos teóricos que serão transmitidos, à realidade com a
qual os formandos se deparam ou poderão deparar no dia a dia,
por força das funções que desenvolvem.

Documentação: Será distribuída documentação referente ao curso e às diversas
matérias abordadas, a qual facilitará o aproveitamento da ação de
formação, servindo como elemento de consulta futura.

Preço:

Os preços de inscrição serão, consoante o número de inscrições
formalizadas pela mesma entidade, os seguintes:

Valor a Pagar

1ª inscrição

2ª inscrição

3ª inscrição
e seguintes

360,00 €

270,00 €

180,00 €

A todos os valores apresentados acresce IVA à taxa em vigor.

Condições:

O curso realizar-se-á desde que exista um número mínimo de 6
inscrições.
Eventuais anulações de inscrições efetuadas devem ser
comunicadas ao Instituto de Formação Actuarial, até 48 horas (2
dias úteis) antes da data de realização do curso, reservando-se
esta instituição o direito de proceder à cobrança integral do valor
daquelas, caso o referido prazo não seja observado.
O
Instituto
de
Formação
Actuarial
realiza
formação
intraempresa, tendo portanto a possibilidade de desenvolver,
também nessa modalidade e mediante prévia apresentação de
Proposta de Formação, qualquer ação de formação subordinada a
tema que se enquadre no seu âmbito de atuação.

Localização:

O curso realizar-se-á no Instituto de Formação Actuarial que
funciona nas instalações da Actuarial-Consultadoria, Lda, na Rua
Viriato 25, 5º em Lisboa (próximo da estação de Metro das Picoas
na sua saída para a Rua Tomás Ribeiro).
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