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Nós do Fórum Educacional da União 
Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) 
estamos entusiasmados em apresentar 
um novo tutorial de aprendizado online 
sobre cargas, criado especificamente 
para seguradoras de cargas de nível 
intermediário. O curso de formação 
profissional foi concebido para ampliar 
o conhecimento e a experiência dos parti-
cipantes no campo de seguros de cargas.

Ao fazer este curso, os subscritores 
aprenderão novas habilidade e vão 
adquirir conhecimentos que poderão ser 
aplicados nos seus negócios do dia-a-dia. 
O curso está disponível somente online 
(em qualquer parte do mundo) e para 
estudo individualizado, conforme a dispo-
nibilidade de tempo do participante.

O tutorial online sobre cargas está consti-
tuído por onze módulos, concebidos 
especificamente para envolver os alunos e 
tornar o processo de aprendizagem mais 
interativo. Tudo o que é necessário é um 
computador e uma conexão à Internet estável 
enquanto se trabalha com o material. Cada 
módulo dura aproximadamente duas horas 
para ser concluído. O prazo recomendado 
para a conclusão dos onze módulos é de três 
meses. No final de cada módulo, os alunos 
deverão realizar um exame para testar seu 
aprendizado naquele ponto do programa.

A educação é um pilar fundamental para o sucesso 
futuro do setor dos seguros marítimos. As ferramentas 
práticas e os programas de formação que estamos 
atualmente oferecendo – ou desenvolvendo – ajudarão 
nosso ramo do setor marítimo a reter e a ampliar seus 
talentos. Estamos ansiosos para lhe dar as boas vindas 
a este curso.

John Miklus, Presidente do Fórum de Educação da IUMI  
e Presidente do American Institute of Marine Underwriters,  
Nova Iorque, Estados Unidos da América



1. Introdução ao comércio 
internacional
Uma análise de como as 
mercadorias são comumente 
compradas e vendidas, incluindo 
a utilização de INCOTERMS, 
formas de pagamento, processos 
e documentos de créditos 
utilizados, diferença entre trans-
ferência de risco e transferência 
de propriedade. Também foca 
em capas abertas, apólices 
globais versus apólices locais 
e as diferenças de condições 
e limites nas apólices.

2. Avaria particular, 
processo e mão de obra
Este módulo abrange temas dos 
seguros como o que é, desde 
mercadorias/contêineres/
materiais de embalagem, desta-
cando os diferentes tipos de 
cargas, riscos físicos, métodos 
de transporte utilizados para 
cada um, até todos os riscos 
versus perigos nomeados, 
analisando o conceito de 
processo e mãos de obra.

3. Avaria Grossa (General 
Average, GA) e salvamentos
Este módulo está focado na lei da 
Avaria Grossa (GA) e salvamentos, 
destacando as diferenças entre 
o sacrifício, as despesas e as 
contribuições da GA, quando tais 
situações podem surgir e como a 
carga ficará sujeita ao pagamento.
Existe uma secção sobre como 
as seguradoras devem indenizar 
seus clientes e se esta indemni-
zação sempre é paga na íntegra, 
a posição legal do proprietário 
do navio caso a seguradora não 
pague e as opções seguradas, e 
como a segurança tanto para a GA 
e salvados é tratada na prática.

4. Exclusões
Analisa os tópicos abordados 
pelas exclusões normais numa 
apólice de cargas e o seu 
conteúdo detalhado, quaisquer 
exclusões que são normalmente 
adicionadas e o impacto prático 
da eliminação de exclusões.

5. Guerras e greves
Um debate sobre quais segura-
doras cobrem guerras e greves 
e se são as mesmas que cobrem 
os riscos da carga marítima. 
Este módulo fornece uma visão 
geral da cobertura fornecida 
e se corresponde exatamente 
às exclusões, o que ainda está 
excluído, quais restrições 
geográficas que as seguradoras 
implementam e a cobertura 
para inclinação por Guerra pela 
Terra e terrorismo estático.

6. Disposições de duração
Este módulo centra-se em quando 
as seguradoras normalmente 
assumem riscos sob as formu-
lações de carga, o conceito de 
transferência de risco, como 
o seguro pode ser averbado ao 
vendedor, se necessário, e o que 
se entende pelo curso normal do 
trânsito. O módulo também realça 
as disposições de duração relacio-
nadas a quando as seguradoras 
saem do risco, como são normal-
mente estendidas, o impacto que 
as alterações na viagem podem 
ter e como os riscos de trânsito 
e armazenamento se encaixam.

7. Reivindicações
Uma visão geral sobre a cobertura 
e as exclusões típicas, como as 
reivindicações são calculadas 
(depreciação versus venda 
de salvados), a aplicação de 
processos e mão de obra, 
encaminhamento de provisões 
de encargos e recuperações/
subrrogação (inclusive por 
meio de ajustes de colisão).

8. Taxa de transferência 
de inventário
Este módulo centra-se em 
como a taxa de transferência de 
inventário difere do seguro de 
trânsito puro e a finalidade do 
produto. Destaca elementos-
-chave como limites, informações 
de localização, problemas de 
acumulação e cobertura para 
tendência por guerra e terrorismo.

9. Carga do projeto
Uma análise abrangente sobre a 
finalidade do produto, que tipos 
de cargas estarão envolvidas 
nas apólices de carga de projeto, 
as informações necessárias 
para considerar o risco, os 
aspetos importantes para a 
cobertura de atraso no início da 
operação (DSU) e os aspetos 
práticos das reivindicações.

10. Cláusulas adicionais 
(adicionado pelo corretor 
ou seguradora)
Este módulo considera algumas 
extensões típicas que se 
relacionam com os módulos 
anteriores do curso, tais como 
cláusulas de classificação, 
averbamentos ISM/ISPS e taxas 
de encaminhamento, cláusulas 
de marca, remoção de entulho, 
interesse dos vendedores, 
fornecedor não pago e valor total 
da contribuição GA/salvados.

11. Cláusulas comerciais
Este módulo aborda as cláusulas 
típicas disponíveis para certas 
mercadorias/cargas e uma 
revisão de como oferecem 
cobertura específica relacionada 
com os comportamentos/
necessidades das cargas em 
questão, tais como alimentos/
carne congelados, óleo, madeira, 
borracha e FOSFA a granél.



Sobre a IUMI

A União Internacional de Seguros 
Marítimos (IUMI) é uma voz de 
referência, de confiança e unifi-
cação do mercado dos seguros 
marítimos global. Com sede e 
registada em Hamburgo, a IUMI é 
administrada pelos seus membros 
e para os seus membros.

A IUMI representa, atualmente, 
cerca de 40 associações 
de seguros e resseguro do 
mercado nacional e marítimo, 
e através das suas respetivas 
sociedades, a organização 
cobre mais de 90% do prémio 
de seguro marítimo mundial.

Com mais de 100 membros de 
comités técnicos ativos,  
20 parceiros profissionais da IUMI 
(IPPs) e 19 filiais, a IUMI disponi-
biliza uma plataforma única para 
a troca de ideias, informações 
de mercado e boas práticas, 
reforçando o profissionalismo e os 
padrões do setor em escala global.

Reservas e Preços

Para reservar, visite:  
https://iumishop.mycoracle.
com/catologue

O valor da inscrição é de 550 
euros (sem IVA) para membros 
da IUMI e de 880 euros (sem IVA) 
para quem não é membro da IUMI. 

Exame e certificado opcionais

Depois de cada módulo, os 
alunos terão que realizar um teste 
online com cinco perguntas de 
múltipla escolha. Quando os onze 
módulos tiverem sido concluídos, 
os alunos poderão optar por 
realizar um exame no final.

Será cobrada uma taxa adicional 
de 90 euros aos alunos que 
desejarem realizar o exame.  
Os alunos que optarem por 
realizar o exame e passarem, 
receberão um certificado da IUMI 
que inclui a sua classificação.  
A nota de aprovação para o 
exame é de no mínimo 70%.

Os alunos que alcançarem 
90% ou mais, receberão um 
certificado com uma distinção. 
Existem quatro possibilidades 
de exames por ano para maior 
flexibilidade e os alunos poderão 
escolher uma dessas datas 
quando se inscreverem no curso. 

Embora os tutoriais online 
da IUMI permitam obter um 
certificado IUMI, estes não 
estão atualmente aprovados por 
nenhuma autoridade de ensino 
nacional ou internacional.

Sarnia Training Limited

Os módulos e-learning foram 
criados por Charlotte Warr, da 
Sarnia Training Limited. Charlotte 
é formada em direito marítimo, 
mas passou a maior parte da sua 
carreira trabalhando no setor 
das reivindicações marítimas 
e atualmente dedica–se a 
vários projetos educativos e de 
consultoria para clientes de todo 
o mundo. Charlotte é membro do 
Chartered Insurance Institute e 
Associado Sénior da Association 
of Average Adjusters. A revisão 
técnica e os comentários foram 
fornecidos por Michael Harvey. 
Michael é um perito de avarias 
qualificado que representa a 
AMD, a Association of Average 
Adjusters, uma filial da IUMI.

Contato

IUMI 
International Union  
of Marine Insurance e.V. 
Grosse Elbstrasse 36 
22767 Hamburgo, Alemania

Telefone +49 40 2000 747-0 
info@iumi.com

iumi.com
Hendrike Kühl 
hendrike.kuehl@iumi.com

Corinna Wintjen 
corinna.wintjen@iumi.com
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