Curs d’Investigació
de Sinistres
d’Assegurances
Presentació
És ben sabut que des dels
seus orígens, la indústria
d’assegurances ha tingut
el seu punt feble en el frau,
que els diferents implicats
porten a terme pel seu
propi benefici o de tercers.
La major preocupació de
les asseguradores, és la
persecució del frau, en la que
inverteixen milions d’euros cada
any. És una pràctica habitual
en tot tipus d’accidents, que ha
augmentat significativament en
els últims anys per la greu crisi
econòmica que es pateix de
forma generalitzada.
La Universitat Autònoma de
Barcelona, a través de L’Escola
de Prevenció i Seguretat
Integral, en col·laboració amb
APIS (Asociación Profesional
de Investigadores de Seguros),
és la primera universitat estatal
que imparteix aquests estudis
de caràcter professional,
capacitant per a respondre
a les demandes del sector
assegurador, que no disposa
de professionals qualificats i
especialitzats en el camp de
la investigació de sinistres, ja
que fins ara dirigien aquestes
tasques a altres professions
que presentaven carències de
formació global per a tractar
aquests temes.

Titulació
Diploma d’Especialització Investigació
de Sinistres d’Assegurances.
Durada
225 hores (80 en format On-line Sincrono).
Horari
Divendres tarda de 16 a 20 hores i
dissabtes matí de 9 a 13 hores.
Dates
primera edició: 30 octubre de 2015 a
30 de gener de 2016.
segona edició: 19 de febrer a maig de
2016.
Dirigit a
• Professionals de la Seguretat
Pública.
• Investigadors Privats.
• Mediadors d’Assegurances.
• Pèrits d’Assegurances.
• Persones que iniciïn en qualsevol
empresa relacionada amb
Assegurances
Matriculació

1.400,00 euros
1.120,00 euros. Preu especial per a
alumnes EPSI, i associats APIS
Financiació bancaria sense interessos
Ingresar en el c.c. CAIXA CATALUNYA:
ES 23 2013 0692 82 0201956247 CESCESBBXXX

Consulteu descomptes, condicions de pagaments
i convalidacions professionalitzadores a: www.
seguretatintegral.org

Període d’inscripció: Obert

*grup mínim 12 alumnes

Orientació
El curs d’Investigació de Sinistres
d’Assegurances, és una resposta
especialitzada per combatre el frau en el
sector assegurador, minimitzant el cost
per les asseguradores, en concentrar
les tasques asseguradores en general y
de investigació en un únic professional,
ja que gestionant els recursos i
coneixements impartits en el curs, serà
capaç de satisfer les necessitats que
requereixen la total gestió dels sinistres.

Metodologia

Aquest curs es realitza en un format
Semipresencial Sincrono amb conexió
a les Aules de Treball i de la intranet de
l’EPSI/UAB.

Direcció i docents

Jose Luis Muñoz Lopez: Fundador i
President d’APIS, Pèrit del Consorci, Perit
taxador d’incendis, diversos, automòbils
i embarcacions (diplomat pel Ministeri
d’Economia i Hisenda y per APCAS),
Pèrit marítim-comercial i internacional,
Detectiu WORLD-USA, Pèrit taxador
F.I.E.A (França), col·laborador del C.G.S.C
Rafael Nadal Ribas: Enginyer industrial.
Responsable de Formació del Col·legi de
Mediadors d’Assegurances de Barcelona
Maria del Carmen Medina Martínez:
Llicenciada en dret
David Capella Garcia: Tècnic d’automòbils,
expert en automoció, mediadora del
tècnic de prevenció de riscos laborals i
d’assegurances
Pau Gavarró Cerca: Enginyer industrial,
tècnic en prevenció de riscos laborals i
tècnic als plans d’autoprotecció
Jordi Romo Ros: Enginyer industrial, expert
d’auto, de foc i diversos rams
Francisco Ramírez Guerrero: Arquitecte
tècnic i expert de foc i diversos rams.
Miguel Martínez Martínez: Arquitecte tècnic,
foc i diferents rams. Vicepresident
primer de APIS.

Programa del Curs
• Mòdul: Assegurances
Definicions
El risc
El contracte d’assegurança
Elements de garantia,
pactes
Interpretació
Tipus de condicionat
Drets i obligacions
Reassegurances
Modalitats d’Assegurament
Altres conceptes

• Mòdul Estafes
Legislació
Dret Penal de l’assegurança
Conceptes jurídics
L’estafa d’assegurances

• Mòdul Investigació
Metodologia de recerca
Sinistres de Incendi
Sinistres de vehicles
Estafa en assegurances per
a lesions
Diversos
Noves tecnologies
Investigació de sinistres
d’assegurances en general
çççççç

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Formació continuada
Curs Especialització

Vila Universitària
Edifici Blanc, 3a planta
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. (34) 93 581 74 49
Fax (34) 93 581 74 71
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.seguretatintegral.cat

Informació
Formació Continuada FUAB
Telèfon: 93 581 74 49

ESPECIALITZACIÓ
EN INVESTIGACIÓ
DE SINISTRES
D’ASSEGURANCES
INTEGRAT EN EL PLA DE FORMACIÓ D’ASSEGURANCES

www.seguretatintegral.cat
Cupó d’inscripció
Nom
Cognoms
Adreça
Telèfon
E-mail
Població
Codi Postal
Província
Professió
Empresa
Càrrec
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades
per vostè mitjançant via telefònica o el formulari disponible en la direcció web nomenada queden incorporats en un fitxer automatitzat,
anomenat “Formació Continuada”, el qual serà processat exclusivament amb la finalitat de mantenir la relació contractual amb el client, la
realització d’estudis estadístics així com la tramesa de publicitat relativa a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral. La fundació Universitat
Autònoma de Barcelona serà el seu titular i responsable, i vostè podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del
consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en la llei nomenada i en les altres normes que la desenvolupen

