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CURS SUPERIOR D'ASSEGURANCES
CURS 2020-2021
CURS DE FORMACIÓ EN MATÈRIES FINANCERES I D'ASSEGURANCES PRIVADES - CERTIFICAT GRUP A

CURS SEMIPRESENCIAL amb suport de plataforma en línea
Reconegut per la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones i per la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor.
El Certificat del Curs Formatiu Grup A està reconegut per la Fundación Universitària San PabloCEU, i així constarà en aquest Certificat.
FINALITAT DEL CURS
El creixent desenvolupament de l'assegurança espanyola, els progressos realitzats en la
professionalització dels mediadors, el nivell d'exigència que en aquests camps determina la
situació actual del sector assegurador i el repte que suposa la nova llei de distribució, aconsellen
disposar d'un instrument eficaç per tal de potenciar la qualitat professional dels futurs mediadors
d'assegurances.
Aquest és l'objecte del Curs Superior d'Assegurances, impartit pel Centre d'Estudis del Consejo
General de los Colegios de Mediadores de Seguros (CECAS), el qual té com a característiques més
importants, les següents:
·
·
·
·
·
·

Amplitud del programa d'estudis- Format de classes presencials (obligatòries) i tutories
(voluntàries)
Suport de plataforma en línia
Exàmens parcials alliberadors de matèria
Exàmens de recuperació (juliol i setembre)
Realització d'una tesina
Obtenció del Certificat del Grup A per poder exercir com a agent d'assegurances
vinculat/director tècnic d'agència d'assegurances vinculada o com a corredor
d'assegurances/director tècnic de corredoria d'assegurances

Ara es presenta una nova edició d'aquest curs de formació en matèries financeres i
d'assegurances privades per a l'expedició del Certificat del Grup A previst al Reial Decret
764/2010, d'11 de juny, del Ministeri d'Economia i Hisenda i a la Resolució de la DGSFP de
18.2.2011, per accedir a l'exercici de l'activitat d'agent d'assegurances vinculat/director tècnic
d'agència d'assegurances vinculada o de corredor d'assegurances/director tècnic de corredoria
d'assegurances.
Així doncs, existeix novament la possibilitat de beneficiar-se dels avantatges que proporciona el
Curs Superior d'Assegurances, la més important de les quals haurà de ser, sens dubte, la sòlida i
àmplia formació en matèria d'assegurances que proporcionarà a aquelles persones que hagin
participat amb èxit en aquest curs.

PROGRAMA
Mòdul 0. La figura del mediador d’assegurances. Introducció
Mòdul 1. Teoria general de l'assegurança.
·
·
·
·
·
·
·

La Institució Asseguradora
El contracte d’assegurança i obligacions de les parts
Valoració i sinistre. El pèrit
Les provisions tècniques
El Consorci de Compensació d’Assegurances
La coassegurança i la reassegurança
Anàlisi i gerència de riscos. Introducció

Mòdul 2. Direcció i gestió de l’empresa de mediació
·
·
·
·
·

Matemàtica financera i estadística
Comptabilitat
Empresa, màrqueting i planificació estratègica
Fiscalitat i empresa
Ofimàtica i digitalització de l’empresa

Mòdul 3. Les assegurances de danys
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Les assegurances de danys. L’assegurança d’incendis
L’assegurança de robatori i la de vidres
L’assegurança de responsabilitat civil
Les assegurances d’enginyeria
L’assegurança de pèrdua de beneficis
L’assegurança de transports
L’assegurança de crèdit i l’assegurança de caució
Agroassegurança
Les assegurances de defensa jurídica i les d’assistència
L’assegurança d’automòbils
Les assegurances multirisc i l’assegurança de cinematografia

Mòdul 4. Les assegurances de persones i els productes financers
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Les assegurances de persones i la Llei de contracte d’assegurança
Classificació i modalitats de les assegurances de vida
L’assegurança d’accidents personals
Les assegurances de salut, de decessos i de dependència
Els plans de pensions
L’assegurança en una economia de mercat
Sistemes i productes financers
La fiscalitat de les assegurances i dels productes financers
La comercialització dels productes asseguradors i financers
Prevenció de blanqueig de capitals

Mòdul 5. Ordenament legislatiu
·
·
·
·
·

La Unió Europea
Dret mercantil
La LOSSEAR
La Llei de mediació d’assegurances i reassegurances
Legislació de protecció del consumidor

Inici
Octubre de 2020
Final
Juny de 2021
Lloc
Aula d’Estudi Josep M. Domènech
Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona
C/ Bonastruc de Porta, 35, entl. C
17001 Girona
Dies lectius
Dilluns i dimarts (excepcionalment, alguns dimecres)
Horari
De 16,00 a 20,00 h.
Hores lectives
·

En presència:
284 hores (Classes i tutories)

·

A distància:
216 hores (Plataforma en línia)

Nombre de places
12 (limitades)
Lloc de celebració dels exàmens
Girona
Requisits
·
·
·
·

Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent
Assistència mínima d'un 80% a les classes presencials (parcial i total)
Completar els qüestionaris de control de la Plataforma en línia
Redacció d'una tesina que s'haurà de lliurar abans del 29 d'octubre de 2021

Titulació
Els alumnes que aprovin el curs obtindran:
Certificat acreditatiu d'estar en possessió dels coneixements i aptituds necessaris per exercir
l'activitat de mediació d'assegurances i de reassegurances privades exigit a les persones
enquadrades al Grup A, a què es refereixen el Reial Decret 764/2010, d'11 de juny, sobre
competència professional, i la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 pel que s'estableixen els
requisits i principis bàsics dels programes de formació per als mediadors d'assegurances,
corredors de reassegurances i altres persones que participin directament en la mediació de les
assegurances i reassegurances privades

Drets de matrícula
·
·
·
·

Col·legiats: 2.500,00 €
Treballadors i familiars de col·legiats: 2.500,00 €
Entitats col·laboradores: 2.500,00 €
Altres: 3.000,00 €

Període i lloc de matriculació
Matrícula oberta fins al 21 de setembre de 2020
Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona
Telèfon 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat
Notes
·
·
·

·

El nombre mínim d'alumnes perquè el curs es pugui dur a terme és de 10.
Reconeixement dels coneixements previs (es preveu la possibilitat de validació d'algunes
matèries en alguns supòsits concrets).
El curs 2020-2021 es desenvoluparà, com cada any, en format semipresencial, però
aquesta convocatòria té la particularitat que es reorganitzarà l’aula i es limitarà el
nombre d’alumnes per evitar la concurrència massiva de persones, així com l’espai
comptarà amb les mesures preventives adients.
El curs 2020-2021, si la situació sanitària així hi obligués, preveu la possibilitat
d’impartir les classes presencials de forma virtual en temps real.

Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
C/ Bonastruc de Porta, 35, Entl. C - 17001 Girona
Telèfon 972 20 86 64

