Inscrição no 6º Encontro de Resseguro
Condições
INSCRIÇÕES:
O período para inscrições pelo site será de 06 de fevereiro de 2017 até 30
de março de 2017 - ou até que seja atingido o número limite de
vagas.
Leia atentamente as condições de inscrição no evento.
Verifique se a escolha do tipo de inscrição (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica)
está correta e efetue o pagamento.
Vagas Limitadas!
PAGAMENTO E CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO:
Somente via boleto bancário!
1) Inscrição Pessoa Física
O prazo para pagamento das inscrições realizadas pelo site será de 5 (cinco)
dias, contados da data do registro do pedido, por meio de boleto bancário.
2) Inscrição Pessoa Jurídica
O prazo para pagamento das inscrições realizadas pelo site será de 15
(quinze) dias, contados da data do registro do pedido, por meio de boleto
bancário.
Observações Importantes:
 Não serão aceitos depósitos bancários.
 O não pagamento da inscrição na data de vencimento do boleto,
implicará em cancelamento da inscrição.
 Não serão realizadas inscrições no local do evento.

NOTA FISCAL:
A nota fiscal será emitida pela Escola Nacional de Seguros, em nome da
empresa ou pessoa física, conforme o CNPJ ou CPF informado no ato da
inscrição.
A nota fiscal relativa ao valor pago será encaminhada conforme dados e
endereço eletrônico informados no formulário de inscrição.
Períodos/Valores das Inscrições:
Período
06/02 a 23/02
24/02 a 16/03
17/03 a 30/03

Valores em R$
1.600,00
1.800,00
2.000,00

Valor em US$
U$ 400,00
U$ 450,00
U$ 500,00

CANCELAMENTO E REEMBOLSO:
O cancelamento da inscrição poderá ser solicitado até as 18h00 do dia 30
de março de 2017 – horário de Brasília. O formulário de solicitação de
cancelamento deverá ser preenchido e enviado para o e-mail
seminarios@funenseg.org.br.
Será cobrada uma multa por cancelamento no valor de 15% do
valor da inscrição. Desta forma, o reembolso se dará por
importância equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
pago.
Pedidos de cancelamento após as 18h00 do dia 30 de março:
Será cobrada uma multa de 50% do valor da inscrição por pedidos
de cancelamento solicitados após as 18h00 do dia 30 de março de
2017. Desta forma, o reembolso referente ao cancelamento após
esta data/hora se dará por importância equivalente a 50%
(cinquenta por cento) do valor pago.

