Prezados Senhores,
Para conhecimento e para pensar...
A “Insurance Europe” é a federação européia das seguradoras e resseguradoras, representando companhias de 34
países, que geram quase 1 milhão de empregos.
Nesse mês de abril, essa instituição divulgou o estudo “How insurance works”, de 25 páginas, onde apresenta alguns
conceitos básicos de seguros. Podemos dizer, de forma simplificada, que é uma publicação do tipo “seguro para principiantes”.
Ver... http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/how-insurance-works.pdf
Didaticamente, o trabalho é composto por capítulos e itens com títulos leves – além disso, sem usar matemática, o que,
para muitos, é uma vantagem.
Abaixo, como os temas são apresentados:
Capítulos
Como o seguro funciona: Básico.

Um pouco mais de detalhe.

Quais são, de fato, as condições para se ter um objeto
segurável?

Por que nós fazemos seguros (alguns benefícios)?

A importância da estrutura regulatória (e o que deve
ser priorizado).
Como os prêmios são calculados?

A seguir, a elegante capa do trabalho:

Cordialmente,
Francisco Galiza
www.ratingdeseguros.com.br
http://twitter.com/ratingdeseguros

























Itens
Transferir o risco para a sociedade é a chave?
Como o preço justo em seguro é calculado?
Como as seguradoras avaliam o risco?
O preço do seguro calculado em função do risco tem outras vantagens?
O que é perigo moral em seguro?
O que seleção adversa em seguro significa?
Afinal, o que é resseguro?
O risco precisa ser definido e precisamente mensurável.
Os riscos precisam ser randômicos e independentes.
O consumidor precisa ter interesse no objeto segurável.
A seguradora precisa ser capaz de calcular um preço justo para o seguro.
A probabilidade do risco precisa ser calculada.
Deve haver um limite para riscos de catástrofes.
O seguro só pode servir para repor perdas, e não gerar lucros.
Seguro aumenta a confiança entre os consumidores e as empresas.
Controla o risco e promove políticas de prevenção.
Estimula o investimento de longo prazo na economia.
Forma poupança para o pagamento de pensões e aposentadorias.
Bastante capital nas empresas, mas não demais.
É preciso reconhecer as características de longo prazo do seguro.
Diferenciar os negócios, mas não discriminar.
Liberdade para a criatividade e o empreendedorismo.
Apresenta os conceitos de sinistralidade, combinado operacional, etc.

