Termo de Adesão de Inscrição
CONDIÇÕES
O período total para inscrições pelo site será de 3 de janeiro de 2018 até 6 de abril de 2018, ou
até que seja atingido o número limite de vagas.
Para iniciar a sua inscrição, sigas as etapas abaixo:
1. Leia atentamente as informações.
2. Escolha o tipo de inscrição a ser realizada (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica)
3. Preencha devidamente o formulário online e efetue o pagamento.
O QUE ESTÁ INCLUSO NA INSCRIÇÃO:
 Acesso livre aos dois (2) dias de evento;
 Coffee Break;
 Almoço;
 Material Informativo;
 Declaração de participação;
 Conteúdo

apresentado

pelos

palestrantes

(caso

autorizado)

disponível

em

www.slideshare.net/CNseg.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO NA INSCRIÇÃO:
 Estacionamento;
 Hospedagem.
PAGAMENTO E CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO:
1) Inscrição Pessoa Física
O prazo para pagamento das inscrições PF será de 5 (cinco) dias, contados da data do registro do
pedido, por meio de boleto bancário.
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2) Inscrição Pessoa Jurídica
O prazo para pagamento das inscrições PJ será de 15 (quinze) dias, contados da data do registro
do pedido, por meio de boleto bancário.
3) Inscrição Internacional
As inscrições internacionais deverão ser solicitadas pelo formulário Registration Form e o
pagamento realizado via cartão de crédito.
Observações Importantes:
 Não serão aceitos depósitos bancários.
 Não serão realizadas inscrições no local do evento caso seja atingido o número limite de
vagas.
 Casos de substituição somente serão aceitos até 6 de abril de 2018, mediante pedido oficial
da empresa com a devida autorização da organização 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 aos dados e endereço eletrônico informados
no formulário de inscrição em até 3 dias.
Períodos/Valores das Inscrições:
Período

Valores em R$

03/01 a 31/01

1.680,00

01/02 a 28/02

1.890,00

01/03 a 06/04

2.100,00
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CANCELAMENTO E REEMBOLSO:
O cancelamento de inscrição poderá ser solicitado até às 18h do dia 9 de abril de 2018 (horário
de Brasília), através do formulário de solicitação de cancelamento ou Registration Cancellation
Form que 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(s) inscrição(ões).
Desta forma, o reembolso se dará por importância equivalente a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor pago.
Para pedidos de cancelamento após as 18h do dia 9 de abril, será cobrada uma multa de 50%
do valor da(s) inscrição(ões) por pedidos de cancelamento. Desta forma, o reembolso
referente a cancelamentos após esta data/hora se dará por importância equivalente a 50%
(cinquenta por cento) do valor pago.
CREDENCIAL:
 O credenciamento ocorrerá nos dias 10/04 e 11/04, a partir das 8h, mediante apresentação
de documento de identificação com foto.
 No evento será realizado rigoroso controle de acesso por foto e/ou biometria, sendo
necessária a captura no ato do credenciamento, por profissionais do evento.
 A credencial é pessoal e intransferível e seu uso durante o evento é obrigatório.
 No caso de perda da credencial, será cobrada uma taxa de R$ 500,00 que deverá ser paga
no ato da reimpressão, no local do evento.
 O participante que for identificado circulando nas dependências do evento sem credencial
ou utilizando credencial de outro participante será conduzido à secretaria do evento para
providências cabíveis de identificação, bem como terá os respectivos custos sob sua
responsabilidade, a saber: reimpressão (R$500,00) e credencial (R$2.100,00).

