Acelere o seu sucesso com a
nova certificação PFLP Level 1!

Fornecendo informações essenciais sobre os produtos e operações de seguro, a nova Certificação
PFLP Level 1 o ajudará a elevar seu desempenho no trabalho, melhorar o atendimento a seus
clientes e ganhar confiança na carreira. Agora contendo dois cursos, a Certificação Level 1 é um
ganho reconhecido globalmente, que o coloca entre aqueles que alcançaram excelência profissional
e sucesso na carreira!
Os cursos da LOMA em português foram criados especificamente para os profissionais de seguro
brasileiros, para ajudá-los a melhor atender ao mercado local.
Esses cursos agregarão maior conhecimento sobre como sua empresa opera e como você pode
contribuir para um sucesso contínuo. Você não encontrará essas informações em nenhum outro lugar!
Para obter sua certificação Level 1, complete estes dois cursos:
PFLP 280—Princípios de Seguros

Lembre-se:

O PFLP 280 apresenta os princípios de seguro, o
processo para se tornar um segurado,e os direitos
contratuais do segurado

Os dois cursos dessa certificação também contam
créditos para muitos programas de certificação
profissional da LOMA, incluindo o internacionalmente
conhecido ALMI

O curso inclui informações sobre as características do
seguro de vida individual e em grupo. seguro saúde e
anuidades.

PFLP 290—Operações de uma Seguradora
O PFLP 290 descreve como as companhias de seguro
de vida operam no ambiente global atual: como são
organizados, gerenciados e os papéis das unidades
funcionais e de apoio no desenvolvimento, distribuição,
emissão e administração dos produtos de seguro de vida
e anuidades.

Os exames dos cursos do Level 1 são feitos através
do sistema ISTAR, disponibilizado na sua empresa ou
em um centro de exames credenciado.
Este sistema permite realizar o exame quando
você estiver pronto e receber a sua nota assim que
completar o exame.

Para mais informações sobre a Certificação PFLP Level 1 ou para se matricular em um curso, contate:
Maria Luiza Martins
Escola Nacional de Seguros
email: mluizamartins@funenseg.org.br

