
	  

	  

CURSO	  DE	  INTRODUÇÃO	  À	  APÓLICE	  DE	  PERDA	  DE	  LUCROS	  

	  

Descrição	  do	  Curso	  

Este	  curso	  apresenta	  uma	  introdução	  aos	  princípios	  e	  práticas	  dos	  Seguros	  de	  Perda	  de	  
Lucros	  (ou	  Lucros	  Cessantes,	  Perdas	  de	  Exploração,	  Interruption	  Business).	  

Foca	  os	  aspectos	  que	  devem	  ser	  compreendidos	  por	  quem	  trabalha	  na	  área	  comercial	  e	  na	  
regularização	  de	  sinistros.	  

	  

Quem	  deve	  frequentar	  o	  Curso	  

Pessoas	  que	  já	  têm	  algum	  conhecimento	  destas	  matérias	  mas	  que	  pretendem	  
compreender	  os	  princípios	  base	  desta	  apólice	  de	  seguro	  e	  familiarizarem-‐se	  com	  situações	  
no	  âmbito	  da	  subscrição	  e	  regularização	  de	  sinistros.	  

	  

Objectivos	  do	  Curso	  

Após	  frequentarem	  o	  Curso	  os	  formandos	  serão	  capazes	  de:	  

• Perceber	  e	  explicar	  a	  importância	  da	  Cobertura	  de	  Perda	  de	  Lucros	  
• Explicar	  os	  principais	  aspectos	  na	  subscrição	  
• Apoiar	  os	  clientes	  na	  escolha	  da	  versão	  e	  condições	  mais	  vantajosas	  para	  as	  

características	  de	  cada	  cliente	  e	  negócio	  
• Compreender	  a	  metodologia	  na	  regularização	  de	  sinistros	  

	  

	  

	  

Formato	  do	  Curso	  

O	  Curso	  terá	  uma	  parte	  de	  exposição	  de	  matérias;	  apresentação	  de	  casos	  práticos,	  
discussão	  e	  exercícios.	  Os	  participantes	  calcularão,	  entre	  outras,	  a	  Taxa	  de	  Lucro	  Bruto,	  
Valores	  a	  Segurar	  e	  Indemnizações	  a	  liquidar.	  

Serão	  apresentadas	  as	  FAQ´s	  na	  área	  da	  subscrição	  e	  regularização	  de	  sinistros.	  

	  

Conteúdo	  do	  Curso	  



	  

Os	  princípios	  base	  da	  Apólice	  da	  Perda	  de	  Lucros	  

• Explicação	  da	  intenção	  da	  Apólice	  de	  Perda	  de	  Lucros	  
• As	  principais	  definições	  
• Identificação	  dos	  Custos	  Fixos	  (Encargos	  Permanentes),	  Custos	  Variáveis	  e	  Lucro	  

Líquido	  ;	  exemplos	  
• Razões	  para	  subscrever	  uma	  apólice:	  nas	  PME´s	  e	  nas	  grandes	  organizações;	  nos	  

diferentes	  sectores	  de	  actividades	  

Aspectos	  Contabilísticos	  Simples	  

• Compreensão	  da	  Demonstração	  de	  Resultados	  e	  Balancetes	  e	  cálculo	  do	  valor	  a	  
segurar	  

• Explicação	  do	  lucro	  Bruto	  na	  apólice	  versus	  valores	  usados	  na	  Contabilidade	  
• Prática	  de	  cálculo	  da	  Taxa	  de	  Lucro	  Bruto	  (TLB)	  e	  valor	  a	  Segurar	  

	  

	  

	  

Período	  de	  Indemnização	  

• Explicação	  e	  sua	  importância	  
• Período	  de	  indemnização	  e	  valor	  a	  segurar	  

A	  cobertura	  da	  apólice	  

• A	  importância	  da	  correcta	  definição	  e	  compreensão	  do	  negócio,	  localização,	  bens	  
seguros,	  valores	  e	  danos	  físicos	  

• Material	  Damage	  Proviso	  
• Condições	  e	  exclusões	  standard	  
• Condições	  especiais	  (Cláusula	  departamental,	  Honorários	  de	  Peritos,	  Outras	  Bases,	  

Leeway	  Clause,	  etc.)	  
• Aumento	  de	  Custo	  de	  Exploração	  
• Economizado	  
• Desenvolvimentos	  recentes	  na	  cobertura	  desta	  apólice	  

Cálculo	  de	  Indemnizações	  

• Apresentação	  de	  casos	  simples	  focando	  
o Duração	  do	  Período	  de	  Indemnização	  
o Taxa	  de	  Lucro	  Bruto	  
o Perda	  de	  Volume	  de	  Negócios	  
o Aumento	  de	  Custo	  de	  Exploração	  
o Economizado	  
o Franquias	  
o Aplicação	  da	  Regra	  Proporcional	  



• Aplicação	  de	  casos	  mais	  elaborados	  

Indicações	  Bibliográficas	  /	  Duração	  /	  1	  dia	  

	  


