FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Conferência Latino-Americana de LIMRA e LOMA de 2015
9–11 de agosto, 2015 — Hotel Las Americas Resort, Cartagena de Indias, Colombia
Para Inscriçôes Online — www.limra.com/events
Empresa
Sobrenome

Nome

Nome pra crachá

Cônjuge/Convidado

Cargo
Endereço
Cidade
Telefone (

Estado/Província
)

País

Ext.		

CEP
Email

Tel-Celular Estes serão utilizados em casos de necessidade de contacto urgente:
Você tem alguma restricão alimentor?
Esta é a sue primeira Conferência Latino-Americana
de LIMRA-LOMA?
q Sim
q Não

Valores de Inscrição* (U.S. Dólares)
Incrições até 10 de julho, 2015
Associado da LIMRA ou LOMA – US $995 $
Não Associado – US $1,490
$
Incrições após 10 de julho, 2015
Associado da LIMRA ou LOMA – US $1,095 $
Não Associado – US $1,590
$
Cônjuges/Convidades – US $149
$
Total
$

*O valor da inscrição deve ser pago na totalidade antes da conferência.

Por favor preenchere enviar o formulário por fax ou email:
LIMRA
Attn: Events Registration
300 Day Hill Road
Windsor, CT 06095, U.S.A.
Fax: +1.860.285.7792
Email: customer.service@limra.com

Para mais informações, entre em contato com:
Joan O'Neil
Tel: +1.860.285.7741
Email: joneil@limra.com

Lista de Registro Anticipado

A LIMRA/LOMA fornece uma lista dos participantes antecipada para cada exibidor e patrocinador inscrito
nesta conferência. Esses fornecedores oferecem soluções exclusivas e consultoria especializada no nosso setor
e a LIMRA/LOMA permite que essa lista antecipada seja utilizada apenas uma vez em conjunto com este
evento. A Política de Privacidade pode ser visualizada na íntegra em www.limra.com.
Podemos incluir seu endereço de e-mail na lista de participantes antecipada fornecida para exibidores
e patrocinadores inscritos nesta conferência? q Sim q Não

Servições e inscrição

Este evento será a presentado em espanhol. Serviços de intérpretes em Português e Inglês estarâo disponíveis
sem custo adicional.
Você vai comparecer ao encontro de encerramento na noite de terça-feira? q Sim q Não

Política de cancelamento

Todos os cancelamentos devem ser recebidos por escrito. Os cancelamentos recebidos até 10 de julho de 2015
serão reembolsados, sendo descontada uma tarifa de processamento de US$75. Os cancelamentos recebidos
de 10 de julho a 24 de julho de 2015 serão reembolsados, sendo descontada uma tarifa de administração
e processamento de US$275. Não haverá reembolsos após 24 de julho de 2015. Envie um e-mail para
customer.service@limra.com ou um fax para 860.285.7792.
Caso um encontro ou evento agendado seja cancelado pela LIMRA/LOMA por qualquer motivo, a LIMRA/
LOMA deverá reembolsar o valor integral da taxa de inscrição pago pelo participante. No entanto,
sob nenhuma hipótese, a LIMRA/LOMA se responsabilizará por outras despesas do participante, incluindo,
sem limitação, gastos com passagens aéreas e acomodação.

Cônjuges/Convidados

Uma taxa de inscrição de US$149 está disponível para os cônjuges e convidados de todos os participantes
registrados. Essa tarifa não se aplica a indivíduos que ocupam uma posição relacionada no setor, colegas
de trabalho ou associados. Convidamos cônjuges e convidados a participarem das refeições e encontros
do evento e solicitamos que eles portem o crachá desses eventos. A participação nas sessões gerais e
nos workshops é limitada aos participantes que pagaram a taxa de inscrição integral.

Opções de pagamento
q Cheque (Por favor emita os cheques em dólares estadounidenses de um banco de Estados Unidos e a nome de LIMRA)
Cartão de crédito:
q MasterCard
q VISA
q Discover
q AMEX
q Diners
Número do cartão
CSC

CSC são os 3 últimos dígitos impressos no verso do cartão próximo na linha designada à sua assinatura. Para cartões da
Amex, informar os 4 dígitos localizados sobre o número do cartão.

Assinatura

Endereço do cartão, caso diferente do já informado:
Endereço
Cidade, Estado, CEP

Para informaçoes em transfência bancária, email customer.service@limra.com
002751-1214 (50700-10-503-33805)

Data de vencimento

Para uso de LIMRA
Registration number
Date received
Company number
Registrant number
Amount received
15LAC

