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1. INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, com o crédito cada vez mais fácil e o consequente aquecimento 

das vendas no varejo, a comercialização do chamado seguro prestamista1, que é aquele que 

garante o pagamento de dívidas em caso de imprevistos capazes de gerar o inadimplemento 

do tomador do crédito (como a morte, a invalidez permanente e o desemprego), vem 

apresentando crescimento vertiginoso em nosso país2, o que faz surgir cada vez mais 

companhias seguradoras especializadas nessa modalidade de seguro. 

Em uma rápida pesquisa no sítio da internet da SUSEP (Superintendência de Seguros 

Privados) – www.susep.com.br –, autarquia federal de controle e fiscalização do mercado 

brasileiro de seguros, previdência aberta e capitalização, responsável pela autorização de 

operação das companhias seguradoras em território nacional, constata-se que praticamente 

todas as grandes seguradoras oferecem esse produto, bem como seguradoras menores que 

foram recentemente criadas para operação específica nessa modalidade contratual. 

Esse fato bastaria para justificar uma pesquisa acadêmica sobre o tema, até hoje 

inédito em bancas de mestrado e doutorado em Direito no Brasil. Há mais, no entanto, a 

justificar a escolha do tema da presente dissertação. 

É certo que todo e qualquer contrato de seguro cumpre importante função social, 

pois, em caso de sinistro, haverá a reposição ou a manutenção de riquezas e a continuidade de 

atividades econômicas. No seguro prestamista, considerando que vivemos em uma sociedade 

de consumo, essa função social se torna ainda mais evidente, à medida que foi concebido 

como forma de facilitar a concessão do crédito, um dos eixos dessa configuração social, 

diminuindo ou até igualando a zero o risco de inadimplência que recairia sobre a instituição 

ou empresa que fornece esse crédito. 

                                                 
1 Seguro de amortización de préstamo; seguro de garantia de pago; mortgage insurance; consumer credit 
insurance; assurance emprunteur. 
2 Documento intitulado “Panorama e Perspectivas 2010/2011 - Mercado de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização”, emitido pela FUNENSEG 
(www.tudosobreseguros.org.br/sws/design/upl/arquivos/Conjuntura_ago_2011_final.pdf - acessado em 15 de 
abril de 2012), mostra que, somente entre janeiro e maio de 2011, o seguro prestamista foi responsável por um 
faturamento de 1,8 bilhão de reais, ou 30% do total arrecadado com os seguros de vida e acidentes pessoais. O 
mesmo documento apresenta o aumento do emprego e da renda e a expansão do crédito como “fatores 
exógenos” que determinaram a evolução dessa modalidade de seguro, o qual era “praticamente inexistente no 
início do milênio”. 



O tipo contratual que será analisado, portanto, ao contrário do que à primeira vista 

poderia se concluir, não visa unicamente à garantia da família do devedor ou dele próprio ao 

enfrentar os percalços da vida a que todos estão sujeitos, como a morte, a invalidez ou o 

desemprego, mas, principalmente, a garantir a estabilidade do mercado financeiro, servindo 

literalmente como um para-choque, transferindo e dispersando riscos da concessão do crédito.  

Neste contexto, diante da crescente importância dessa figura securitária no cenário 

econômico e social, é que se propõe o presente estudo. Esta dissertação terá como objetivo 

não apenas esmiuçar os fundamentos técnicos do seguro prestamista, apresentando as partes 

que integram a relação obrigacional, seus direitos e deveres e as coberturas comumente 

oferecidas pelo mercado, mas também analisar a função social desse contrato e, ainda, propor 

uma nova classificação para esse tipo contratual.  

Este ponto, aliás, é de extrema importância para a correta compreensão do seguro 

prestamista e de seu papel no cenário macroeconômico.  

A  doutrina e legislação estrangeira sobre o tema que a pesquisa alcançou, tal como a 

francesa e a norte-americana, inserem o seguro prestamista na modalidade de seguro coletivo 

de pessoas. No Brasil, do mesmo modo, toda a legislação pertinente editada pela SUSEP e 

pelo CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados também tem utilizado essa 

classificação. 

Algumas peculiaridades do contrato justificam esse entendimento. Tal como ocorre 

nas modalidades mais conhecidas de seguros de pessoas, no seguro prestamista o prêmio é 

taxado de acordo com as chamadas tábuas de mortalidade. Ao se analisarem as coberturas 

oferecidas para os casos de morte e invalidez, igualmente se percebe que as mesmas se 

confundem com aquelas oferecidas nos seguros de vida e acidentes pessoais. 

Todavia, a proposta deste estudo, no que se relaciona à classificação do tipo 

contratual, é que se vá além das aparências iniciais e se aprofunde no estudo do interesse 

garantido pelo seguro prestamista. Partindo-se, então, da ideia de interesse (aqui entendido 

como o objeto imediato do contrato de seguro), constata-se facilmente que o tomador do 

crédito e, sobretudo, o estipulante visam à proteção desse crédito, tão só de um crédito, o que 

autorizaria afirmar tratar-se de um seguro de danos, como o faz a legislação australiana. 

Para além da importância doutrinária, essa distinção traz consequências de ordem 

operacional e prática importantes para os atores desse tipo contratual, e por isso sugeriremos 

uma nova classificação que leva em conta, além das tais peculiaridades do contrato, o 



interesse a que se visa a proteger - para isso considerando de quem realmente é esse interesse, 

se do mutuário ou do estipulante. 

Para chegar neste ponto de forma fundamentada, o presente trabalho pontuará, antes 

de tratar especificamente do seguro prestamista, algumas premissas relevantes sobre o próprio 

instituto do seguro, como a elevação do interesse a objeto material do contrato, 

a transindividualidade e a comutatividade que lhe são inerentes, a necessária 

empresarialidade, além de algumas distinções importantes entre os denominados seguros de 

danos e seguros de pessoas. 

Ante o ineditismo do tema na academia e na doutrina brasileiras, a pesquisa e a 

análise empreendidas partiram das lições da doutrina estrangeira, da vivência na advocacia de 

seguros e das apólices de seguro prestamista comercializadas no mercado nacional e 

padronizadas pela SUSEP. 

Por fim, analisaremos como o tema é previsto no arcabouço normativo brasileiro 

(Capítulo XV do Código Civil Brasileiro, Decreto Lei 73/66, e as normativas expedidas pela 

SUSEP – Superintendência de Seguros Privadas, pelo CNSP – Conselho Nacional de Seguros 

Privados e pelo CMN – Conselho Monetário Nacional), além de analisar pormenorizadamente 

um julgado do Tribunal de Justiça catarinense, um dos primeiros sobre o assunto, de forma a 

demonstrar como o seguro prestamista é mal compreendido em nosso país. 



 

2. SOCIEDADE DE CONSUMO E PROTEÇÃO SECURITÁRIA 

 

Antes de se prosseguir com a análise jurídica de seguro prestamista, impõe-se um 

voo panorâmico sobre o contexto social e econômico no qual essa figura contratual vem se 

desenvolvendo – a sociedade de consumo –, visão essencial para melhor compreensão da 

importância do tema e de suas próprias bases jurídicas.  

Alerte-se que não se buscará neste capítulo discorrer exaustivamente sobre a 

sociedade de consumo, nem se pretende embrenhar no terreno da crítica, pois não é este o 

foco do trabalho proposto. Não se desconhece que muitos autores veem com incredulidade e 

pessimismo esse padrão socioeconômico, como, por exemplo, Zygmunt Bauman3, Gilles 

Lipovetsky4 e Jean Baudrillard5. Mas a verdade é que a sociedade de consumo é um dado 

posto, e não é possível negligenciá-lo. 

Assim, não se discutirá se a sociedade de consumo é boa ou ruim, se há ou não, do 

ponto de vista econômico e político, uma via diferente possível a ser seguida. Adotaremos a 

sociedade de consumo como premissa, pois esta é a realidade social e econômica não só do 

Brasil, mas de toda a sociedade ocidental atual.  

Este estudo, portanto, limita-se a traçar as linhas gerais do cenário no qual está 

inserido o seguro prestamista, por meio do exame das principais características do estágio 

atual da sociedade de consumo e, sobretudo, de uma de suas bases estruturais: a concessão de 

crédito para o consumo.  

Aliás, sobre este ponto, o trabalho tentará demonstrar que o acesso ao crédito (cada 

vez mais fácil) e o consequente ato de comprar, a par da singeleza que possa transparecer à 

primeira vista, é fenômeno complexo e cheio de significados políticos, econômicos, jurídicos, 

sociais e culturais. 

Por fim, mas não menos importante, não se poderia passar para o próximo capítulo 

sem empreender um estudo sobre o papel do mercado segurador na manutenção do status quo 

                                                 
3 BAUMAN, Zygmunt, Capitalismo parasitário. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de janeiro: Zahar, 2010; Vida a 
crédito. Tradução de Alexandre Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 2010 e Globalização. As conseqüências 
humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 
4 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução de 
Patricia Xavier. Lisboa: Gallimard, 2006. 
5 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Tradução de Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 1995.  



da sociedade de consumo, desenvolvendo produtos que visam a proteger interesses que 

recaem sobre suas bases estruturais, como é claramente o caso do seguro prestamista.  

 

2.1. A sociedade ocidental contemporânea é de consumo 
 

A sociedade ocidental experimentou nos últimos dois séculos profundas 

transformações em seus paradigmas econômicos, financeiros, políticos e sociais6. O que era 

uma sociedade agrária, tradicional, organizada em torno de valores familiares, com produção 

voltada quase que exclusivamente para o autossustento, ganhou novas e marcantes feições.  

Os caminhos percorridos e o tempo do percurso para que essas mudanças fossem 

possíveis foram muitos e variaram bastante entre os principais centros econômicos ocidentais 

e a periferia. Mas o fato é que, no final do século XIX, já estava definida uma estrutura 

socioeconômica fundada em bases muito diversas daquela que vigorava até então. 

As famílias tinham se estabelecido nos centros urbanos e seu consumo não mais se 

restringia aos bens essenciais. A nova sociedade exigia que o consumo familiar acompanhasse 

as últimas tendências, o último grito da moda, como forma de obter status, dando adeus aos 

valores da pátina7.  

No final do século XIX e início do século XX, com a Revolução Industrial já 

completada e a introdução do modelo fordista nas linhas de produção, o incremento na 

velocidade com que os bens de consumo eram produzidos levou os mercados a buscar formas 

de instigar ainda mais a demanda, já que a indústria necessitava escoar todo o seu novo 

patamar produtivo.  

Lipovetsky afirma que foi nesse período que se criou e solidificou a ideia de marca – 

ou o nome dos produtos – e também os grandes magazines, principais responsáveis, 

juntamente com o marketing, pelo monumental aumento no volume das vendas8.  

                                                 
6 McCraken alerta, contudo, que “não há consenso quanto aos termos mais fundamentais da revolução do 
consumo. McKendrick (1982), por exemplo, reivindica a descoberta do nascimento da revolução do consumo na 
Ingalterra do século XVIII, enquanto Williams (1982) a localiza na França do século XIX e Mukerji (1983) na 
Inglaterra dos séculos XV e XVI”. (MCCRAKEN, Grant. Cultura & Consumo. (trad. Fernanda Eugenia). Rio de 
Janeiro: Mauad, 2003, p. 22). 
7 Vide, neste sentido: MCCRAKEN, Grant. Op cit., p. 19-52. 
8 LIPOVETSKY, Gilles. Op. cit., p. 25-26. 



A produção em massa necessitou o consumo de massa e o fez surgir. Nesse 

momento histórico, pela primeira vez o lucro não era a medida do quanto se obtinha com o 

preço unitário de venda de um produto, mas sim a medida do volume de produtos vendidos.  

Para este mesmo autor, o período compreendido entre as últimas duas décadas do 

século XIX e a Segunda Guerra Mundial se caracterizou como a primeira fase do capitalismo 

de consumo9. 

De fato, foi nesse período que se consolidou a ruptura do paradigma organizacional 

até então existente, bem como se evidenciou a força da nova realidade, que não foi afetada 

sequer pela grande crise financeira de 1929 e por duas Guerras Mundiais. 

O período histórico posterior, mais especificamente entre as décadas de 50 e 80 do 

século XX, apresentou um grande desenvolvimento econômico fundado em um novo e ainda 

mais avassalador padrão produtivo – o modelo taylor-fordista –, que, aliado à difusão do 

sistema de crédito, gerou uma enorme competitividade de preços. 

Esse novo padrão produtivo não representou uma ruptura com o paradigma até então 

observado, à medida que os objetos de consumo continuavam a ser adquiridos no afã de se 

obterem status e diferenciação social. 

Foi, no entanto, a partir da década de 80 do século passado que a sociedade de 

consumo passou a mostrar as feições que ainda hoje se visualiza. Abraçando métodos 

voltados à segmentação do mercado e à diferenciação e proliferação desenfreada de produtos, 

os quais têm sua obsolescência programada já no ato da fabricação, o capitalismo de consumo 

iniciou sua terceira fase, que se caracteriza pela transnacionalidade da produção e do 

consumo, o que permite às indústrias desbravarem cada vez mais mercados, muito além das 

fronteiras de seus países de origem. É essa globalização do mercado que permite, por 

exemplo, que uma empresa sueca, utilizando-se de mão de obra taiwanesa e matéria-prima 

brasileira venda seus produtos nos Estados Unidos.   

 

Do ponto de vista sociológico, Lipovetsky afirma que esse período é marcado pela 

hiperindividualização da demanda, tendo o consumo assumido o papel de propiciar 

"experiências afetivas, imaginárias e sensórias". Para ele, a relação do consumidor (ou 

“hiperconsumidor”) com as mercadorias adquiriu um novo significado: por meio delas, 

                                                 
9 Ibidem, p. 26-32. 



logrará conferir um sentido, ainda que superficial, ao mundo que o rodeia e à sua própria 

existência10.  

Para Don Slater11: 

a década de 1980 assistiu uma das mais incríveis redescobertas do 
consumismo. O consumidor era o herói do momento, não apenas como 
provedor do poder aquisitivo que serviria de combustível para o crescimento 
econômico (embora este também fosse fundamental, e encorajado pela 
expansão fenomenal do crédito, pelo financiamento do déficit e por reduções 
nos impostos), mas como o próprio modelo do sujeito e cidadão moderno 
(...) 
 

Nesse contexto, o consumo passa a ser cada vez mais um ato natural e corrente na 

vida das pessoas, não sendo exagero afirmar, como fez Antônio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin, que os indivíduos são “engolidos pela massificação”12 e que a sociedade 

contemporânea se caracteriza pela complexidade e variabilidade de seus bens, pelo papel 

essencial do marketing e do crédito e pela velocidade de suas transações13. 

Essa sociedade de consumo, como bem observou Marcelo Gomes Sodré, é refletida 

em cinco externalidades: produção em massa, distribuição em larga escala, publicidade, 

contrato de adesão e concessão de crédito aos consumidores14. 

De fato, hoje, para que a produção em massa alcance o consumo em massa, além de 

um eficiente sistema de distribuição dos bens industriais e do marketing, como ocorria no 

período que Lipovetsky denominou de “primeira fase do capitalismo de consumo”, é 

necessário que o ato de consumir se torne cada vez mais ágil, com o uso de contratos 

predispostos aos quais só pode o consumidor aderir. Além disso, para a análise que interessa 

ao presente estudo, sobressai o papel do crédito ao consumidor. 

 

                                                 
10 Ibidem, pp. 43-47 

11 SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade (tradução: Dinah de Abreu Azevedo). São Paulo: Nobel, 
2002. p. 19 
12 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. In: Código brasileiro de defesa do consumidor comentado 
pelos autores do anteprojeto. 9ª ed. Forense Universitária: Rio de Janeiro, 2007, p. 254.  
13 Idem.  
14 SODRÉ, Marcelo Gomes. Formação do sistema nacional de defesa do consumidor. Biblioteca de Direito do 
Consumidor. V. 32. São Paulo: RT, 2007, P. 66-83.  



2.2. A concessão de crédito aos consumidores como um dos eixos da sociedade de 
consumo 
 

A literatura econômica tem definido o crédito, em linhas bastantes gerais, como o 

sacrifício de um agente econômico em não consumir no presente de modo a permitir que 

outros o façam. Os recursos poupados são oferecidos no mercado financeiro com um custo e 

por um tempo determinado. Isso permite, por exemplo, um aumento do investimento e da 

produção, gerando um impulso macroeconômico positivo. 

O crédito ao consumo, mais especificamente, pode ser mais bem definido como o 

crédito a curto e médio prazos oferecido a indivíduos por meio de canais de negócios que vão 

além dos tradicionais (tais como grandes lojas de varejo) com o intuito de financiar a 

aquisição de produtos e de serviços ou, ainda, de refinanciar débitos adquiridos em razão 

desses propósitos. 

Nestas breves linhas, é possível desde logo notar que o crédito ao consumo guarda 

algumas peculiaridades que o distinguem fundamentalmente do crédito tradicional. 

Primeiro, o crédito ao consumo não se exaure na estrutura bilateral formada pelo 

tomador do crédito e pela instituição financeira. Por ter como causa mediata a aquisição de 

um bem ou serviço, que se presta, inclusive, como garantia para o produtor/fornecedor contra 

a inadimplência, ele assume uma estrutura tripartite, em que estão inseridos, além das 

instituições de crédito e o consumidor tomador do crédito, o próprio produtor/fornecedor de 

bens ou serviços15.  

Tais características são importantes, pois permitem a análise do crédito sob quatro 

perspectivas. Do ponto de vista do consumidor, o acesso ao crédito representa o meio pelo 

qual lhe é permitida a aquisição imediata de bens ou serviços que lhe seria impossível de 

outra forma. Para o produtor e/ou fornecedor, é instrumento de facilitação de distribuição da 

mercadoria posta no mercado. Para as instituições financeiras, é um produto de alta 

rentabilidade e baixo risco. Sob o ponto de vista dos governos, o crédito ao consumo é 

extremamente relevante no contexto macroeconômico, eis que está diretamente relacionado às 

contas consumo (consumo presente e futuro) e ao investimento, propiciando liquidez à 

economia e propulsionando o desenvolvimento. 

                                                 
15 Nesse sentido, vide: ALPA, Guido. Il diritto dei consumatori. Laterza: Roma, 1995, p. 104. 



Não à toa, os governos de Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff deram 

recentemente mostras de como o crédito ao consumo é importante para a manutenção da 

estabilidade econômica, utilizando-o como instrumento macroeconômico a fim de manter os 

níveis de produção em um patamar elevado no momento em que o mundo inteiro atravessa 

um período turbulento. 

O governo Lula, verificando os impactos da grande crise econômico-financeira 

mundial do final de 2008 em outros países, editou às pressas decretos no sentido de reduzir o 

IPI (imposto sobre produtos industrializados) dos veículos automotores e da chamada “linha 

branca” de eletrodomésticos. Com essas medidas, os preços desses produtos baixaram, a 

demanda por eles aumentou ou se manteve estável, e as fábricas mantiveram seu patamar de 

produção. Assim, se é verdade que a crise não representou simples “marolinha” na economia 

brasileira, também é correto dizer que não pareceu nenhum “tsunami” 16. 

Já o governo Dilma, muito recentemente, também de forma a evitar que a crise 

iniciada em 2008 e que ainda está a atingir violentamente países da zona do Euro se 

estendesse contundentemente ao Brasil, procedeu à redução da taxa de juros a fim de 

incentivar a tomada de crédito para a aquisição de bens móveis e imóveis. 

O jornal Folha de São Paulo de 22 de maio de 2012 estampou, logo em sua manchete 

de capa, notícia que revela medidas adotadas pelo governo federal para incentivar o crédito 

para o consumo17:  

Governo reduz impostos para estimular consumo 

Diante do risco de o país crescer abaixo de 3% neste ano, o governo 
anunciou medidas emergenciais para estimular o crédito para  consumo e 
investimento. A avaliação é que as iniciativas já adotadas foram insuficientes 
para reativar a economia. 

A fim de elevar as vendas, o governo reduziu o IPI de automóveis, inclusive 
o de importados, até 31 de agosto e cortou taxas de juros de financiamento 
de ônibus e caminhões. Montadoras se comprometeram a baixar preços e 
evitar demissões. Parte do depósito compulsório dos bancos foi liberada para 
alavancar o financiamento de automóveis. 

Para estimular o consumo de todo tipo de bem, o governo reduziu o IOF de 
empréstimos para pessoas físicas, de 2,5% para 1,5%. 

                                                 
16 A expressão “tsunami econômico” era largamente veiculada na imprensa à época para descrever os efeitos da 
crise. “Marolinha” foi a expressão sugerida pelo então presidente em resposta aos que acreditavam que o Brasil 
entraria em forte crise, assim como aconteceu em outros países (Ricardo Galhardo, Lula: crise é tsunami nos 
EUA e, se chegar ao Brasil, será 'marolinha'. O Globo, Rio de Janeiro, 4 de outubro de 2010. Caderno de 
economia, versão digital: http://oglobo.globo.com/economia/lula-crise-tsunami-nos-eua-se-chegar-ao-brasil-
sera-marolinha-3827410, acessado em 20 de junho de2012)  
17 Governo reduz impostos para estimular consumo. Folha de São Paulo, São Paulo, 22 de maio de 2012. 



Também foram reduzidos os juros dos empréstimos do BNDES para 
aquisição de máquinas e equipamentos. O custo total das ações será de R$ 
2,7 bilhões. 

 

Na mesma edição desse jornal há artigo do Sr. Benjamin Steinbruch, diretor-

presidente da CSN – Companhia Siderúrgica Nacional e um dos mais importantes e ativos 

empresários do país, em que ressalta o importante papel do crédito ao consumo no 

enfrentamento da crise econômica, afirmando que “as ações para destravar o crédito, que 

começam a ser anunciadas pelo governo, são necessárias e urgentes”  18. 

O crédito ao consumo, portanto, caracteriza-se atualmente como uma importante 

base estrutural da sociedade contemporânea, uma vez que é por meio de sua concessão aos 

consumidores que se incentiva e se facilita a aquisição de bens e serviços, aumentando a 

demanda e funcionando como um mecanismo de desenvolvimento e crescimento econômico.  

Marcelo Gomes Sodré sintetizou com precisão essa dinâmica19: 

... o capitalismo, e a sociedade de consumo em especial, tem suas mágicas: 
uma delas é fazer o sistema econômico rodar sem que o consumidor tenha 
recursos para dar o pontapé inicial. O crédito é a forma de comprometer o 
consumidor a pagar no futuro um bem de consumo para o qual ele não tinha 
dinheiro inicialmente. Por isto mesmo, o crédito é uma das externalidades da 
existência de uma sociedade de consumo. Ele é a roda, o que permite o 
andamento do sistema.  

 
 

2.3. Seguridade e seguro 
 

É conhecida a frase atribuída ao filósofo norte-americano Ralph Waldo Emerson que 

afirma que “enquanto há vida, há perigo”. 

A possibilidade de que ocorra um mal futuro contra o qual o indivíduo se vê 

desarmado e impotente é fonte de um sentimento vago e difuso de inquietude, que se vivencia 

dolorosamente: a ansiedade.  

                                                 
18 STEINBRUCH, Benjamin. Não dá para esperar. Folha de São Paulo, São Paulo, 22 de maio de 2012.  
Caderno Mercado, p. B8.  
19 SODRÉ, Marcelo Gomes. Op. cit., p. 81 



Se essa ansiedade excede os limites normais e toleráveis, converte-se em angústia e, 

então, adquire caráter patológico, com consequências mais graves. Em qualquer caso, são 

experiências desagradáveis. 

Não se pode viver em um estado de ansiedade permanente. O homem precisa 

conseguir um equilíbrio mental e psicológico que o ajude a suportar a inquietude do risco. 

Pode-se intentar por dois caminhos: evadir-se da realidade, o que obviamente não resolverá o 

problema, ou encarar de modo aberto a questão, buscando uma saída construtiva que satisfaça 

a necessidade fundamental de seguridade que sentimos. 

A história da humanidade nos diz, de diversos modos, que a via mais eficiente e 

utilizada por quem opta pelo segundo caminho é tentar romper o isolamento do indivíduo 

frente ao risco – isto é, passar da individualidade ameaçada à coletividade integrada que 

enfrenta o risco e o dilui para todos os seus integrantes20.  

Muito embora a Antiguidade desconhecesse o seguro, os antigos tinham noção do 

risco e por isso sempre buscaram proteção contra os danos que economicamente os 

ameaçavam. Durante muitos séculos a resposta consistiu em criar vínculos ocasionais de 

solidariedade entre grupos de pessoas expostas à eventualidade concretamente contemplada, 

de modo que esse grupo indenizava aquele que fora vítima do infortúnio. Desta maneira, a 

penosa sensação subjetiva de poder ser afetado era de certo modo mitigada, já que havia 

outros indivíduos que ajudariam a suportar os danos e perdas.  

Mais tarde, alguns séculos depois, aqueles grupos ocasionais de solidariedade foram 

substituídos por outros com mais consistência – grupos profissionais (as guildas) e religiosos 

– e que seguiam oferecendo a mesma resposta solidária frente ao infortúnio. 

Exemplo frequentemente citado na doutrina foram os Collegias romanos, apontados 

como a forma rudimentar dos atuais seguros de vida e saúde21. Os Collegias consistiam em 

grupos (de cidadãos – assim considerados à época –, de militares etc.) que prestavam aos seus 

aderentes o serviço de sepultamento. O membros contribuíam antecipadamente para um fundo 

que se destinava a fazer o seu funeral e a custear os demais gastos decorrentes do 

                                                 
20 J.J. GARRIDO Y COMAS mostra por meio da história do seguro como estes propósitos eram realizados na 
antiguidade. (Teoria general de seguros. Tomo I. Vol. I. Barcelona: Consejo General de Agentes y Corretores de 
Seguros, 1986, p. 19-32).  
21 HALPERIN, Jean. Los Seguros en el regimen capitalista: analisis histórico. Madrid: Editorial Revista de 
Direito Privado, s.l.p, p. 10; GARRIDO Y COMAS, J.J.. Op. cit., p. 20-21. 



falecimento22. Os Collegias dos militares concediam, ainda, pequenas somas pecuniárias em 

razão de incapacidade ocasionada durante a batalha e benefícios em razão da retirada dos 

membros que alcançavam a idade limite para a carreira militar. 

Posteriormente, quando o seguro foi concebido da forma como o conhecemos hoje, 

se produziu uma nova situação: a transferência do risco a quem faz disso uma atividade 

profissional23.  

É evidente que a existência do seguro não impede que o evento temido se produza. 

Há muitos acontecimentos que estão acima da possibilidade de controle humano. Ainda que 

assim seja, o que o seguro faz com eficiência é garantir a reparação das consequências 

materiais derivadas do evento futuro e previsto, eliminando um importante fator de incerteza 

para o indivíduo. 

Existe, então, uma via construtiva para quem busca saída para a ansiedade de se 

sentir agarrado pelas incógnitas e pelos perigos do futuro, a qual permite minimizar ou até 

mesmo anular os efeitos dos riscos a que se esteja exposto. 

O seguro, pois, se apresenta como a fórmula econômica da solidariedade humana24, 

pois ordena, quadricula e valora todo o caos de eventualidades e incertezas que acometem a 

humanidade. E sempre sobre a velha fórmula da solidariedade, elevada agora ao topo de 

extraordinária eficácia, mercê das técnicas atuariais e recursos de informação de que 

dispomos na atualidade. 

 

 

2.4. O seguro na sociedade contemporânea 
  

O desenvolvimento do seguro está intimamente ligado ao desenvolvimento social e 

econômico das sociedades. A importância econômica dos interesses submetidos a risco é o 

                                                 
22 RODRIGUEZ, Félix Benítez De Lugo. Tratado de seguros. Tomo I. Madri: F.B.L Rodriguez, 1942, p. 51. 
23 Durante muitos séculos o comércio marítimo era o único meio de transporte que garantia um certo nível de 
segurança, uma grande quantidade de carga transportada e uma não desprezível velocidade nas comunicações, 
com a qual não podia competir a caravana, o outro meio de transporte (terrestre) comum à época.  Não é de se 
estranhar, assim, que o nascimento do seguro, no século XIV, tenha ocorrido em torno do comércio marítimo, 
pois aquela atividade acumulava os interesses econômicos mais relevantes da época e apresentava uma grande 
quantidade de riscos derivados do tráfego comercial (além das intempéries, roubos e saques eram comuns). 
24 BELLVER, Alberto De Juan apud LOZANO, Antonio Guardiola. El servicio a la sociedade, permanente 
razón de ser del seguro privado. Revista Española de Seguros, Madrid: n. 122, p.187, abril-junho de 2005. 



motor que evoluciona não só as coberturas oferecidas, como também a forma como são feitas 

as previsões estatísticas.  

Como já se analisou, a partir da segunda metade do século passado consagrou-se na 

sociedade ocidental a produção massificada de produtos e a maximização do consumo por 

parte das populações dos grandes centros urbanos. O consumo se intensificou na esteira de um 

processo de evolução tecnológica cada vez mais ágil, rápido e eficiente na diversificação de 

produtos. Criaram-se novas necessidades, expandindo-se as possibilidades de consumo com o 

surgimento de muitos e diferenciados produtos supostamente úteis e até mesmo 

indispensáveis para a vida cotidiana.  

O acesso ao crédito, nesse contexto, foi facilitado de modo a permitir a aquisição 

desses novos produtos. 

Toda essa engrenagem da sociedade de consumo não funciona, contudo, sem 

apresentar problemas e gerar riscos, requerendo, vez ou outra, que seus atores recorram a 

mecanismos de proteção a fim de que a estrutura se mantenha íntegra e em plena atividade.  

Dentre os diversos mecanismos encontrados pelos agentes econômicos e que têm 

servido como salvaguarda da sociedade de consumo, aparecem como figura central os 

contratos de seguro – e o tipo contratual objeto desta dissertação é uma, mas não a única, 

prova disso. 

Atento à realidade que vivemos – em que é primordial a proteção do cidadão, da 

empresa e de todos os segmentos sociais contra os resultados dos inúmeros riscos a que todos 

estamos expostos em uma sociedade consumista, tecnológica, virtual, complexa e plural –, o 

mercado segurador é instado a oferecer cada vez mais produtos que se enquadrem nessa 

dinâmica. 

A criatividade e a capacidade inovadora da indústria de seguros são, efetivamente, 

fundamentais à nossa sociedade. Sem o seguro, o qual permite que o risco individualmente 

considerado seja diluído entre muitos indivíduos, reduzindo o custo pessoal da perda, muitos 

negócios não existiriam, empregos seriam perdidos e famílias não teriam proteção nos 

momentos de adversidade.  

E, se observarmos as características da sociedade de consumo, mais especificamente 

as cinco facetas fundamentais que se sobressaem dessa análise, veremos que a indústria de 

seguros, sendo um segmento umbilicalmente ligado aos rumos da economia, não se furtou de 



criar e aperfeiçoar produtos que visam justamente a proteger interesses que recaiam sobre 

esses pilares, ajudando na manutenção do status quo organizacional. 

Lembrando mais uma vez a lição de Marcelo Gomes Sodré, são externalidades da 

sociedade contemporânea a (i) produção em massa, a (ii) distribuição em larga escala, a (iii) 

publicidade, (iv) o contrato de adesão e (v) a concessão de crédito aos consumidores. 

Exceções feitas à publicidade e à imposição aos consumidores de contratos 

padronizados, (até agora) não alcançados pela criatividade do mercado, é certo que há à 

disposição dos agentes econômicos produtos que garantem a manutenção da atividade 

empresarial em casos de infortúnios que por, algum motivo, possam vir a afetar a produção 

em massa e a distribuição em larga escala, bem como aquele que facilita a concessão de 

crédito aos consumidores. 

Como exemplos, podemos citar os seguros empresariais dos mais diversos ramos, os 

quais garantem ao segurado-empresário a cobertura pelo valor de novo, e não pelo valor 

depreciado do bem, o que representará uma indenização muito próxima do prejuízo 

efetivamente sofrido25; e os seguros de responsabilidade civil dos transportadores rodoviários 

de cargas, que, em adição àqueles obrigatórios, garantem o embarcador contra imprevistos 

que impeçam a carga de chegar ao seu destino26. 

E, à medida que a sociedade contemporânea tem no crédito ao consumo uma de suas 

bases estruturais, constituindo fator que mantém a engrenagem econômica do país 

funcionando, aumentam também os riscos aos quais fica exposto o sistema econômico em 

decorrência desse tipo de operação. 

Royston Miles Goode, em 1978, ao analisar as consequências do aumento do crédito 

ao consumo, pedia cautela, pois o crescente endividamento das famílias poderia ter 

consequências desastrosas no longo prazo, tanto no nível macroecômico como no tocante à 

microeconomia. Justificava seu alarmismo comparando os efeitos das crises que afetaram os 

Estados Unidos ao longo do século XX, afirmando que as famílias sentiram muito mais a 

recessão da década de 70 do que aquela observada no final da década de 20 e início da década 

                                                 
25 Neste sentido, vide: GONÇALVES, Tiago Moraes. O seguro a valor de novo.  Revista Brasileira de Direito 
do Seguro e da Responsabilidade Civil, São Paulo, n. 1, p. 225-249, jan. 2009.  
26 Neste sentido, vide: SILVEIRA, Maurício L. P. Responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas. 
disponível em: http://www.ibds.com.br/textos.php (acessado em 17 de abril de 2012). 



de 30, justamente em razão da elevada inadimplência decorrente do crédito contraído para o 

consumo27. 

Os benefícios econômicos advindos das operações de crédito, especialmente do 

crédito ao consumo, contudo, estampam a inspiração criativa das instituições financeiras e 

dos fornecedores de produtos que atuam nesse mercado e que buscam formas de proteger tais 

operações.  

Um dos mecanismos encontrados é justamente o seguro prestamista.  

O necessário aumento na oferta de crédito faz multiplicar a cada ano a contratação 

dessa figura contratual, que será analisada em minúcias nesta dissertação. Recentemente, o 

Jornal da Tarde trouxe matéria assinada pelo jornalista Saulo Luz que aborda justamente o 

aumento nas vendas dessa modalidade de seguro, ali denominado como “seguro contra 

calote” 28: 

O medo de perder o emprego tem feito com que mais pessoas contratem o 
seguro prestamista, que garante o pagamento das prestações de um 
financiamento em caso de desemprego, morte ou invalidez do consumidor. 
Segundo a Superintendência Nacional de Seguros Privados (Susep), a adesão à 
proteção cresceu 25% no Estado de São Paulo no primeiro trimestre deste ano 
(R$ 624,7 milhões em vendas) ante o mesmo período de 2011 (R$ 500,2 
milhões). 

O seguro é oferecido principalmente por redes varejistas com o nome proteção 
financeira. “Esse crescimento está ligado ao ingresso (no mercado de crédito) 
de novos consumidores que se preocupam com capacidade de pagamento 
futura, em especial com o risco do desemprego. O cliente paga um valor 
mensal baixo que acaba lhe dando uma tranquilidade maior”, afirma Marcel 
Solimeo, economista chefe da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O 
medo de desemprego se justifica: o índice passou de 9,6% em janeiro para 
11,1% em março deste ano na Região Metropolitana de São Paulo, segundo 
levantamento do Seade-Dieese.  

A assistente de plano de saúde Raquel Melo, 19 anos, sabe bem o que é não 
ter como pagar um parcelamento. Consumidora assídua do crediário de uma 
rede de lojas de roupas, recusou o seguro e se arrependeu quando perdeu o 
emprego. “Na época, não quis o seguro, porque era um gasto a mais. 
Desempregada e sem conseguir pagar as prestações, a loja sujou meu nome”, 
conta ela que já conseguiu um novo trabalho e tenta regularizar a situação. “Se 
fosse hoje, contrataria sim. De agora em diante vou me prevenir”, afirma.  

                                                 
27 GOODE, Royston Miles. Consumer Credit. Boston: A.W.Sijthoff International Publishing Company, 1978, p. 
102. 
28 LUZ, Saulo. Cresce adesão a seguro que cobre calote. Jornal da Tarde, São Paulo, 24 de maio de 2012. 
Caderno Economia. (disponível em http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/cresce-adesao-a-seguro-que-cobre-
calote-a-parcelas/, acessado em 24 de maio de 2012).  



Diretamente relacionado ao consumo, o seguro prestamista cresceu 
principalmente graças às vendas do varejo. “As lojas de varejo oferecem esse 
seguro principalmente na venda de os produtos da linha branca 
(eletrodomésticos) e eletrônicos da linha marrom (som, TV, etc)”, diz Marcos 
Pummer, assessor técnico do Sindicato dos Corretores de Seguros de São 
Paulo (Sincor-SP). 

Segundo ele, o seguro também é usado para arcar com mensalidades escolares 
e financiamentos. “No seguro educacional e no financiamento de imóveis, o 
maior motivo da contratação é o medo da morte. Já nas prestações do varejo e 
de carro, o temor é o desemprego”, afirma. Ele lembra que o preço depende do 
valor do bem adquirido, do número de parcelas e da renda do cliente. “De 
maneira geral, no seguro educacional fica entre 1% a 3% do valor total. No 
imóvel, no máximo 0,1%. Já no varejo, algumas empresas trabalham com 
valores fixos. No caso de imóveis, a contratação do seguro é obrigatório, mas 
também se encaixa na categoria prestamista.  

Vladmir Freneda, diretor de Marketing da Seguradora Assurant, que oferece a 
proteção financeira de lojas como Pernambucanas, Marisa e da operadora 
TIM, diz que o preço seguro fica mais atraente para compras divididas em 
muitas parcelas. “Além de dar proteção por um futuro que pode ser incerto, o 
valor do seguro acaba tendo uma diluição num número maior de parcelas. Em 
geral, o seguro começa a ser atrativo a partir de financiamentos superiores a 
três parcelas. Antes disso, o custo não é tão atrativo”, diz.  

 

Sintetizando a importância do seguro prestamista, o professor francês Jean Bigot, um 

dos maiores especialistas na matéria em todo o mundo, diz que29: 

No contexto das operações de crédito, o seguro prestamista é um 
instrumento indispensável na concessão de crédito, protegendo tanto o banco 
como o mutuário ou sua família se a capacidade de pagamento dos 
empréstimos for diminuída em razão da morte, invalidez ou desemprego, e 
garantindo a política de lucro do banco credor. 

 

Porém, antes de analisarmos a fundo esse tipo contratual, discorreremos sobre 

algumas características importantes dos contratos de seguro em geral, de forma a estabelecer 

algumas premissas adotadas no presente estudo. 

                                                 
29 BIGOT, Jean. Les diverses cat´rgories d´assurance. In: BIGOT, Jean (Org.). Traité de Droit des Assurances. 
T. 3. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2002, p.114. 



 
3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DE SEGURO - 

PREMISSAS 

 

Ninguém discute hoje a importância socioeconômica do contrato de seguro. Além de 

sua significativa e crescente parcela de participação na economia30, é cristalina a importância 

que as indenizações possuem para o prosseguimento das atividades em geral. 

Quando o interesse sobre o qual recai o seguro é reparado ou substituído, permite-se 

aos segurados a manutenção das atividades econômicas, empregos e riquezas gerados31. 

É justamente em razão dessa importância socioeconômica que uma correta 

interpretação do contrato de seguro é necessária. Se não tomadas como baliza algumas linhas 

mestras, o intérprete será levado a uma perigosa dissociação dos interesses transindividuais 

que determinam a boa aplicação da lei às questões securitárias, rumando para desmedido 

individualismo isolacionista – hoje aplicável para um reduzido número de negócios jurídicos, 

mas jamais para o tipo securitário. 

Neste capítulo, apresentaremos essas linhas fundamentais, aqui adotadas como 

premissas, e apontaremos as consequências interpretativas e classificatórias que se impõem a 

partir da observação das mesmas.  

 

3.1. Seguro e interesses transindividuais 
 

O contrato de seguro, aquele pelo qual uma das partes paga à outra um prêmio para 

que esta garanta seu interesse legítimo contra os efeitos da realização de um determinado 

risco futuro (art. 757, caput, do Código Civil32), ao contrário do matrimônio, em que 

convergem dois nubentes, da locação, em que alguém transfere direitos sobre uma coisa para 

                                                 
30 Documento intitulado “Relatório Anual de Balanço Social - 2010”, emitido pela CNSeg – Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada  e Visa, Saúde Suplementar e Capitalização, 
informa que participação do setor de seguros no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2010 foi de 5,05%. 
31 Antonio Guardiola Lozano explica que é mediante o fluxo de indenizações que o seguro: “• Abona capitales o 
rentas em los riesgos de vida, contribuyendo al mantenimiento de las economias familiares cuando muere quien 
es su principal sostén económico, o garantiza los ingresos mediante pensiones cuando se abandona la vida 
labora; • Afronta los gastos necesarios para atender  los problemas de salud de la plobación; • Indemniza los 
daños causados a terceros em sus bienes o personas, y; • Mantiene  la capacidad productiva de las economias al 
reponer los daños prodicidos por la sinistralidade em edifícios, fábricas, instalaciones, complejos industriales, 
obras públicas y médios de transportes.” (LOZANO, Antonio Guardiola. Op. cit., p. 183-211) 
32 Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse 
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 



outrem, ou do penhor, que onera o patrimônio de um sujeito para garantia do crédito de outro, 

nunca poderá ser encarado como um típico negócio bilateral. Um seguro isolado, tão somente 

entre duas partes, não poderia jamais existir.  

O contrato de seguro isoladamente considerado, somente entre segurador e segurado, 

constitui-se apenas em parte de um todo obrigacional complexo e plural, ou, como se costuma 

dizer, uma operação-fração. 

As companhias seguradoras administram fundos que não são delas próprias. Na 

realidade, a massa comum dos recursos financeiros arrecadados não pertence a ninguém em 

termos de propriedade individual. Constituem um fundo comum permanentemente disponível 

para atender às necessidades que surjam e para cuja satisfação foi constituído.  

O contrato de seguro é, portanto, um negócio jurídico coletivo, integrado pelos 

muitos atos individuais que aportam para o fundo comum os recursos tecnicamente exigidos 

para segurança de todos em relação às incertezas do futuro.   

Em outras palavras, as partes e os contratos formam necessariamente uma massa, 

onde são comuns os interesses e os ativos comprometidos para a garantia destes. 

Ernesto Tzirulnik bem sintetiza a questão33: 

Cada contrato individualizado corresponde à inserção de um sujeito da 
relação obrigacional, o segurado, num vínculo transindividual pré 
estabelecido. O outro sujeito, o segurador, já está ligado ao esquema 
obrigacional que recepciona o ingressante. 

O segurador necessariamente se vincula simultânea e sucessivamente a uma 
grande quantidade de segurados, sem o que a operação do seguro será 
impossível. E cada um dos vínculos individuais é do interesse de toda a 
massa de contratantes. 

O segurador é o administrador de um fundo coletivo, formado pela 
pluralidade de segurados expostos a riscos homogêneos, visando a garantir 
cada uma das unidades. A prestação devida pelo segurador desde cada 
vinculação é a garantia de que, realizando-se o risco previsto, haverá um 
aporte capaz de indenizar o dano daí decorrente, obviamente na medida dos 
limites de garantia desejados quando da adesão individual ao vínculo geral 
securitário. 

Essa concepção, que já tantas vezes ressaltamos para evitar o 
encarceramento contratual individualista da relação necessariamente social 
mutualística que se ergue por detrás da capa contratual tem, como vimos, o 
endosso da doutrina especializada, consta de diversos sistemas de direito 
positivo e repercute na jurisprudência.  

 

                                                 
33 TZIRULNIK, Ernesto. Regulação de sinistro (ensaio). São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 45- 47. 



J. J. Calmon de Passos, com apoio em Fábio Konder Comparato, Eros Roberto Grau, 

Ernesto Tzirulnik, entre outros, em brilhante contribuição doutrinária sobre o tema, explicou 

essa dinâmica com maestria34.  

Pela pertinência do texto, reproduziremos longo trecho do trabalho desenvolvido 

pelo saudoso jurista baiano35: 

Para se tornar efetivável a teoria do risco, sem disfuncionalidade, impôs-se a 
solução pela técnica do seguro. O que antes fora pensado como um contrato 
entre pessoas, no qual uma delas assumia os riscos de indenizar a outra por 
força de algum sinistro que viesse a atingir o seu patrimônio ou a sua pessoa, 
bem mais próximo do jogo e da aposta que de algo relacionado com algum 
interesse social relevante, o que antes fora assim pensado, tornou-se uma 
técnica a serviço do interesse geral, mais adequadamente definível como 
seguridade social ou segurança social, publicizando-se. Deixou de ser 
possível, por conseguinte, entender-se a atividade securitária como de 
natureza estritamente privada, passando a ser vista como vinculada ao 
interesse público, retirada do campo da pura autonomia da vontade, 
passando a ser regulada, de forma cogente e minuciosa, pelo Poder Público. 
Os negócios que formaliza entram na categoria também nova dos chamados 
contratos de massa. 

A Constituição Federal aponta, em vários de seus dispositivos, para essa 
compreensão. Coloca no âmbito do sistema financeiro nacional as empresas 
de seguro, dizendo a Lei Maior que este sistema é estruturado para servir aos 
interesses da coletividade (art. 192, caput e inciso II) reservando-se, com 
exclusividade, para a União, a competência legislativa sobre a matéria (art. 
22, VII). Essa perspectiva conduz ao entendimento necessário de que todo 
aporte financeiro atribuído pelo segurado à seguradora com que contrata, 
intitulado de prêmio, é, em verdade, parcela que, integrada a outras, constitui 
um fundo comum de propriedade e destinação comunitária ou coletiva de 
todos os segurados. Dessa universalidade apenas são extraídos os valores 
indispensáveis para sua administração, que inclui a justa retribuição do 
empreendedor, tudo isso regulado por disposições legais de natureza cogente 
que objetivam, precisamente, acentuar e resguardar a propriedade coletiva 
desse patrimônio e sua destinação social e específica. Decorrência disso é a 
exigência legal de serem instituídas reservas técnicas, mediante as quais se 
dá ao sistema, como um todo, a estabilidade e segurança de que 
necessariamente se deve revestir. Vistos tais recursos com o caráter de 
patrimônio coletivo, público não estatal, configuram o que poderemos 
chamar de uma universalidade de interesses que se transindividualizam por 
força de sua destinação, ainda quando diferentes dos que têm uma 
abrangência universal e derivam da própria natureza das coisas. 

Para melhor precisar essa distinção, aprofundemos nossa análise. Interesse é 
conceito vinculado a determinada necessidade e ao bem que a satisfaz. Em 
verdade, é ele o vínculo entre o bem e a necessidade a que atende, na 
perspectiva do sujeito que a experimenta. Nenhuma necessidade pode ser 

                                                 
34 PASSOS, J.J. Calmon de. A atividade securitária e sua fronteira com os interesses transindividuais. 
Responsabilidade da SUSEP e Competência da Justiça Federal. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 763, p. 95-
102, maio 1999. 
35 Idem. Ibidem. 



satisfeita sem que o bem a ela associado se torne disponível para o sujeito da 
necessidade. Se este bem, para cumprir sua destinação, reclama ser 
apropriado ou consumido pelo sujeito da necessidade, temos um interesse 
individual, capaz, inclusive de revestir-se do caráter de interesse geral ou 
social, dada a massa dos que experimentam igual necessidade, nunca 
suscetíveis, entretanto, de se mostrarem transindividuais, por força da 
satisfação individual que reclamam, via apropriação ou consumação 
destrutiva. Busca-se denominá-los ora de coletivos ora de homogêneos, 
distinção que deixa aqui de ser aprofundada por desnecessário ao caso da 
consulta. Há situações, entretanto, em que a necessidade que o bem satisfaz 
reclama esteja ele acessível ao sujeito que a experimenta, mas sua satisfação 
se dá sem apropriação, permanecendo o bem sempre e necessariamente 
disponível para a satisfação de iguais necessidades de quantos venham a 
experimentá-las no futuro ou concomitantemente. O bem é em si mesmo 
indivisível e inapropriável. A sua utilização só é admissível se não afeta sua 
disponibilidade para atender às necessidades de outros sujeitos. Essa 
indivisibilidade e inapropriabilidade pode-se dizer universal ou natural, 
porque permanentemente disponível o bem e ao alcance de quantos dele 
venham a necessitar, os nascidos e os por nascer, os que estão e os que 
vierem a estar em relação com ele, hoje e amanhã. E isso é assim porque a 
fruição do bem só é possível se inviável excluir-se dela quem quer que seja, 
e isso é assim em virtude da própria natureza das coisas, o que torna o 
interesse insuscetível de delimitação em termos subjetivos e divisibilidade 
em termos objetivos, sendo inapropriável por natureza. O exemplo mais 
típico é o do meio ambiente e sua pureza que ou existe para todos ou não 
existe, sendo inantribuível a uns em detrimento de outros. Há, porém, um 
diverso tipo de interesse que tem de comum com o primeiro sua 
inapropriabilidade e indivisibilidade, derivada, entretanto, não da natureza 
das coisas, mas de decisão político-jurídica, pelo que se direciona para um 
universo delimitável de beneficiários, à disposição dos quais deve estar 
permanentemente. E nisso do outro se distingue. Mas ainda quando 
comporta apropriação, esta se dá em termos peculiares, visto como é 
apropriação incompatível com consumação destrutiva. O bem é 
permanentemente recomposto para ensejar satisfação ao universo dos 
interessados, sendo inadmissível se dê sem a recomposição do equilíbrio 
reclamado. O bem é de todos, não como na co-propriedade, em que se 
idealiza uma quota-parte destacável e disponível, admitida inclusive a 
divisão do que é comum, sim de um modo integrado e definitivo, sem 
possibilidade de divisão, pré-definição de quota ou constituição de direito 
autônomo. Nesse sentido é que é válido falar-se em direito transindividual 
ou difuso de natureza jurídica. E dessa natureza são as reservas técnicas 
impostas por lei às empresas seguradoras. Daí porque a lei, por coerência 
necessária, dispôs sobre sua inalienabilidade e sobre a impossibilidade de 
sua oneração. 

 

A operação de seguro, então, implica a organização de um número mínimo de 

pessoas submetidas aos mesmos riscos (mutualidade), cuja ocorrência e tratamento são 

suscetíveis de previsão estatística, o que permite a repartição proporcional das perdas globais 

resultante dos sinistros entre seus componentes. 

Dessa natureza transindividual resulta outra característica inerente ao contrato de 

seguro e a sua operação: a empresarialidade. 



 

3.2. Empresarialidade 
 

A necessária combinação do caráter massificado da operação com a expertise técnica 

da empresa que fornecerá o serviço de seguros – empresa esta que, além de ser gestora de um 

fundo comum de interesse da totalidade dos segurados, deve conhecer e utilizar as chamadas 

“lei das probabilidades” e “lei dos grandes números” – justifica a imposição legal (artigo 757, 

parágrafo único do Código Civil36) no sentido de que não é qualquer pessoa ou empresa que 

poderá assumir riscos por meio de um contrato de seguro, sendo imperativa a organização 

societária na modalidade de companhia. 

Apesar da recente positivação da matéria, que não encontrava previsão semelhante 

no Código anterior, essa não é uma exigência nova. Aliás, como bem pontuou Paulo Luiz de 

Toledo Piza37, nem seria necessária a previsão legal expressa, eis que “por uma determinação 

até mesmo ontológica, e não propriamente legal, requer o tipo securitário o seu 

empresariamento”. 

De fato, as características do contrato e sua incontestável importância econômica e 

social sempre exigiram a denominada empresarialidade. 

Cesare Vivante já alertava em 1885 que “o seguro não se pode considerar 

atualmente como um negócio isolado, como no século passado, quando os comerciantes 

assumiam quaisquer riscos em busca da boa sorte, sem se dedicarem a uma atividade 

sistemática de seguros”  38.  

Ao analisarmos a questão sob o prisma da disciplina jurídica do prêmio, 

enxergaremos que de fato há, como pontuou Piza, uma “determinação ontológica” a provar a 

essencialidade da empresa para o desenvolvimento da atividade securitária. 

Isso porque, em razão da transindividualidade inerente ao seguro, o prêmio pago 

pelos segurados não consiste propriamente numa prestação devida ao segurador, contraposta à 

prestação indenizatória a que este estaria comprometido em razão da celebração do contrato, 

mas sim numa contribuição que o segurador recolhe junto a cada segurado a fim de reunir os 

                                                 
36 Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse 
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Parágrafo único. Somente 
pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. 
37 PIZA, Paulo Luiz de Toledo. Contrato de resseguro. São Paulo: EMTS. 2002, p. 119. 
38 VIVANTE, Cesare. Il contratto di assicurazione. Vol. I. Milão: Hoepli, 1885, p. 76 



recursos necessários ao cumprimento da exigência de garantir o interesse exposto aos riscos a 

que os interessados estão sujeitos.  

Nas palavras de Antonio La Torre, é por meio da atividade empresarial-securitária 

que “o risco individual vem a transformar-se numa fração mínima do risco coletivo”.39  Sem 

isso não há como ser efetiva a garantia. 

Fábio Ulhoa Coelho, ao se debruçar especificamente sobre o tema, ensinou, depois 

de explicar que empresarialidade é “o atributo da atividade econômica organizada em forma 

de empresa”, ou seja, “quando nela se encontram articulados, pelo empresário, os quatro 

fatores de produção: capital, mão de obra, insumos e tecnologia”, que40: 

Quando aplicado o conceito de empresarialidade às entidades seguradoras, 
ganham relevo aspectos como estrutura adequada de capital, 
profissionalização dos quadros, tecnologia em cálculos empresariais e 
administração dos prêmio puros. Se a seguradora não ostenta em sua 
atividade econômica traços como estes, não estará dotada de suficiente 
empresarialidade. E , se não se organiza empresarialmente de modo a poder 
entregar ao segurado exatamente o que ele comprou – isto é, garantia contra 
riscos a interesses legítimos –, estará descumprindo uma obrigação 
contratual e poderá vir a ser responsabilizada por isso.   

 

Antonio Carlos Alves Pereira41, de forma didática, sintetizou:  

Apenas um ente empresarial, mediante técnica complexa inspirada na lei das 
probabilidades e na lei dos grandes números, pode organizar e administrar 
eficientemente a mutualidade submetida aos riscos que são por ele subscritos 
em contrapartida aos prêmios recebidos. 

Para que se cobre o prêmio justo de cada segurado e se preserve a 
solvabilidade das operações, o segurador há de se servir de estatísticas 
dotadas de precisão a maior possível com vistas ao estabelecimento 
antecipado da freqüência e dos custos dos danos num período de tempo 
fixado a priori. 

Tais estatísticas, justamente por serem concebidas no passado, devem ser 
ajustadas em função da provável evolução futura no tocante à freqüência e 
aos custos médios dos sinistros. 

O segurador deve atentar para uma série de critérios orientados pelos 
resultados derivados de sua própria clientela e do mercado segurador em 
geral, estabelecendo estatísticas globalmente e tendo por base, entre outros 
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Giuffrè, 1987, p. 3 et seq. 
40 COELHO, Fábio Ulhoa. A empresarialidade da entidade seguradora. In: Estudos de direito do seguro. III 
Fórum de Direito do Seguro “José Sollero Filho”. São Paulo: Manuais Técnicos de Seguros e IBDS, 2003,  p. 
228-229. 
41 PEREIRA, Antonio Carlos. Miragens e aproximação.  Revista Brasileira de Direito do Seguro e da 
Responsabilidade Civil. São Paulo, n. 1, jan. 2009,  p. 57 



fatores: (a) a categoria de seguros (incêndio, transportes, garantias 
contratuais, riscos de engenharia, etc.); (b) o tipo de garantia (isolando-se, 
por exemplo, no seguro de automóveis, os resultados das garantias de 
Responsabilidade Civil, danos ao veículo com ou sem franquia, roubo, 
incêndio, etc.); (c) regiões de emissão dos contratos (alguns riscos, por 
exemplo, apresentam-se mais concentrados em cidades grandes do que em 
pequenas localidades no interior); (d) grupos de segurados (levando em 
conta, no que diz respeito às pessoas físicas, a idade, o sexo, a atividade 
rotineira, o estado civil, etc.); (e) características físicas dos bens seguráveis 
(tipo de construção, modo de ocupação do local, mercadorias expostas ou 
transportadas, meios de proteção, etc.). 
 

Em resumo, “o contrato de seguro não pode ser desligado do conjunto operacional 

no qual se insere, sem ser desfigurado em sua natureza”42, valendo lembrar novamente as 

lições de Cesare Vivante que, há mais de 125 anos, alertava que no comércio de seguros 

devem atuar exclusiva e sistematicamente grandes empresas comerciais, com uma série 

contínua de negócios homogêneos, uma vez que “esta base econômica influi na construção 

jurídica das empresas e do contrato de seguro” 43. 

A empresarialidade é um requisito intrínseco da própria estrutura do contrato, e não 

somente atinente à parte, o que justifica a afirmação de Fábio Ulhoa Coelho que “somente a 

entidade seguradora que ostente empresarialidade está cumprindo a obrigação contratual de 

garantir seus segurados.”44 

E é justamente dessa natureza de garantia do contrato de seguro que resulta outra 

premissa que necessita ser pontuada: sua comutatividade. 

 

3.3. Contrato comutativo  
 

O artigo 757 do Código Civil define o contrato de seguro como sendo aquele pelo 

qual “o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo 

do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 

Da definição legal decorre que a principal obrigação do segurador, que como já 

vimos é administrador de um fundo coletivo comum, é de meio, e não de resultado. Em outras 
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43 VIVANTE, Cesare. Il contratto di assicurazione. Vol I. Milão: Hoepli, 1985, p. 76. 
44 Ibidem, p. 230. 



palavras, o segurador se obriga a prestar garantia a cada um e todos os segurados, desde o 

aperfeiçoamento dos contratos interligados entre si. 

A consequência lógica, portanto, é que o seguro é um contrato comutativo: troca-se 

dinheiro por garantia. 

Parte da doutrina e dos operadores do direito em geral, no entanto, parece não ter 

bem compreendido essa questão, pois muitos autores encaram o seguro como um negócio 

bilateral qualquer, ignorando que o mesmo se encarta numa universalidade de interesses. 

Na doutrina tradicional, nomes de respeito como Orlando Gomes45, Maria Helena 

Diniz46, Arnold Wald47 e Pedro Alvim48, no Brasil; Rubén Stiglitz49, na Argentina; J. Efrén 

Ossa G.50, na Colômbia; J.C. Moitinho de Almeida51, em Portugal; e Yvonne Lambert-

Faivre52, na França, afirmam a aleatoriedade do contrato de seguro. 

A lei portuguesa de seguros promulgada em 2008 (Decreto-Lei 72 de 16 de abril de 

2008) também não foi capaz de absorver o caráter comutativo do seguro, persistindo na 

vetusta concepção desse contrato. Ao desenhar as características básicas do contrato de 

seguro, em seu primeiro artigo, estabelece a lei portuguesa que: 

Artigo 1.º - Por efeito do contrato de seguro, o segurador cobre um risco 
determinado do tomador do seguro ou de outrem, obrigando-se a realizar a 
prestação convencionada em caso de ocorrência do evento aleatório previsto 
no contrato, e o tomador do seguro obriga-se a pagar o prémio 
correspondente. 
 

Nessa ultrapassada visão, o contrato de seguro se mostraria como aleatório pelo 

ângulo do segurado, que só teria direito a alguma prestação da seguradora quando e se 

ocorrido algum sinistro. Não havendo este fato, a seguradora nada prestaria ao seu segurado, 

apesar de ter recebido o prêmio.  
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Orlando Gomes, um dos que defenderam a aleatoriedade do seguro, justificava sua 

posição justamente sob este prisma53: 

(O seguro) Está classificado, outrossim, na categoria dos contratos 
aleatórios. Por sua própria finalidade encerraria a probabilidade de trazer 
proveito apenas para o segurador. Se o sinistro não ocorre, nada tem ele que 
pagar ao segurado, embora haja recebido o prêmio. Não obstante, a natureza 
aleatória do contrato é impugnada sob o fundamento de que a proibição do 
seguro feito por pessoa que assuma a posição de segurador, tira-lhe o risco a 
que deveria estar exposto. A exigência legal de que o segurador seja uma 
empresa, que exerça profissionalmente a atividade securitária, possibilita, em 
face da lei dos grandes números e do cálculo das probabilidades, a 
neutralização dos riscos a que estaria sujeito um segurador individual, visto 
como a empresa, por sua própria finalidade, cobre riscos homogêneos 
através de uma série de contratos. Mas, se do ponto de vista da organização 
dos seguros a álea do segurador é praticamente inexistente, nem por isso o 
contrato de seguro em si, considerado isoladamente, deixa de ser aleatório. 
No momento de sua formação, a vantagem que cada parte pode tirar não é 
suscetível de avaliação. Dependerá, tal vantagem, dos acontecimentos que se 
verificarem no prazo contratual. Para cada uma das partes, o segurador e o 
segurado, é objetivamente incerto na caracterização do contrato aleatório, se 
derivará, para ela, uma vantagem, ou, quando menos, se essa vantagem será 
proporcional ao sacrifício que assume ao concluir o contrato. Trata-se, por 
conseguinte, de contrato aleatório, mas não, como pensam alguns, devido ao 
valor diverso das prestações patrimoniais.  

 

A doutrina especializada, no entanto, muito antes da entrada em vigor do Código 

Civil de 2002, já vinha se manifestado contrariamente a essa concepção, afirmando com 

precisão que o seguro, por suas características técnicas e operacionais – com destaque à 

transindividualidade e à empresarialidade –, se afiguraria indiscutivelmente comutativo. 

Ernesto Tzirulnik, Flávio de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Airton Pimentel, 

comentando o artigo 757 do Código Civil Brasileiro, levantaram extensa bibliografia não só 

brasileira, mas também estrangeira, que desde a década de 60 do século passado atribuía ao 

seguro a feição de comutativo.54  

No mesmo sentido, destacamos a dissertação de mestrado defendida recentemente 

pelo advogado Luiz Augusto Roux de Azevedo, a qual, como atesta seu título, foi feliz em 

demonstrar a comutatividade do contrato de seguro55. 
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Essa corrente cada vez mais numerosa enxerga que, desde a contratação, o segurado 

recebe uma prestação, contínua e permanente: a garantia que lhe é prestada pela seguradora e 

que é dotada de significado jurídico, econômico e social. Menciona também que essa garantia 

é perfeitamente apreciável economicamente, já que equivale ao preço do prêmio pago pelo 

segurado – equivalência esta buscada através de cálculos atuariais. 

Portanto, não se nega que, em havendo um sinistro, surgirá para o segurador a 

obrigação de indenizar, pagar; todavia, não é essa a sua obrigação principal, já que, 

independentemente da ocorrência do sinistro, é oferecida desde o início uma prestação 

economicamente auferível: a prestação de garantia.  

Luís Ruiz Rueda, comentando a lei mexicana de seguros, é enfático ao defender a 

posição do legislador de seu país em adotar a noção de que a obrigação principal do segurador 

é a de garantia56:  

Si así no fuera, debería considerarse que la prestación del asegurador que es 
continua, estaría sujeta a condición suspensiva y la falta de realización de la 
misma, traería consigo la resolución del contrato y debería devolverse la 
prima, puesto que tratándose de contrato bilateral, en que una de las 
prestaciones no existe, por la falta de realización del siniestro, la otra, o sea 
la prima debe restituirse, lo cual es absurdo. 

 

Fábio Konder Comparato, ao discorrer sobre a totalidade das obrigações de garantia, 

foi muito feliz em explicar que o conteúdo desta obrigação é a eliminação de um risco que 

recai sobre o credor perfeitamente traduzível em valor econômico57: 

Por conseguinte, conteúdo das obrigações de garantia é a eliminação de um 
risco que pesa sobre o credor. Eliminar um risco significa a fortiori reparar 
as consequências de sua realização. Mas mesmo que isto não se verifique, a 
simples assunção do risco pelo devedor de garantia representa o 
adimplemento de sua prestação. “O fato de não ter se verificado o risco, em 
previsão do qual se fez o seguro”, reza o Código Civil, “não exime o 
segurado de pagar o prêmio que se estipulou” (art. 1452). 

A razão disto está em que a eliminação de um risco que pesa sobre o credor 
representa por si mesma um bem da vida, traduzível muitas vezes em preciso 
valor econômico, como os prêmios de seguro, objeto de cálculos atuariais, 
ou as garantias bancárias obtidas através de desconto antecipado de juros ou 
ágios.  
 

                                                 
56 RUEDA, Luís Ruiz. El Contrato de Seguro. México: Ed. Porrúa, 2010, p. 52. 
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Ao abordar a cláusula geral de boa-fé nos contratos de seguro, Judith Martins-Costa 

também enxergou uma obrigação de garantia inerente ao tipo contratual, afirmando que “o 

seguro instaura relação comutativa, pela qual uma das partes (segurado) presta o prêmio e a 

outra (segurador) presta garantia contra os riscos” 58. 

Vera Helena de Mello Franco, com esteio em vasta doutrina nacional e estrangeira, 

foi muito feliz em afastar a visão de que o seguro seria um contrato aleatório59: 

Discute-se na doutrina, desde o direito anterior, se o seguro seria um 
contrato aleatório ou comutativo. Para alguns, seria aleatório, pois a 
prestação da seguradora dependeria da ocorrência ou não do sinistro que, 
como acontecimento incerto, poderia ou não ocorrer.  

Mas se examinamos os fundamentos técnicos econômicos do contrato, 
verificamos que esta não é a visão correta do contrato. E assim é porque, em 
decorrência da exploração em massa do seguro pelas empresas seguradoras e 
das bases técnicas da sua exploração (fundada na ideia de mutualidade e 
dispersão de riscos), a álea, no sentido de vantagem ou desvantagem para a 
seguradora, foi suprimida. Por tal razão, as vantagens de um contrato são 
compensadas com as desvantagens do outro – e a exploração total é 
realizada com base em cálculos precisos. 

Como se não bastasse, a prestação da seguradora não ocorre só no momento 
do pagamento da indenização ajustada, mas desde o momento do 
aperfeiçoamento do contrato. Assim ocorre porque, desde a perfeição do 
contrato, a seguradora presta a garantia de resguardar o segurado contra as 
consequências de um evento futuro e incerto. A prestação da seguradora não 
é o montante devido pelo sinistro, mas a garantia de que não terá 
consequências econômicas para o segurado. 

(...) O que o segurador promete não é indenizar as consequências 
econômicas de um acontecimento futuro e incerto. Mas garantir que essas 
consequências não irão atingir o segurado ou que, pelo menos, seus efeitos 
serão visivelmente minorados.  

A par disso, sob outro ângulo, a expressão indenização, tal como atacada no 
Código Civil de 1916, era incorreta, posto não ter na técnica securitária a 
mesma abrangência que a expressão garantia. A prestação do segurador 
existe desde o momento da realização do contrato, e o segurado a ela tem 
direito desde que não esteja em mora com o pagamento do prêmio. O fato de 
não ter pago o prêmio antes do sinistro (dada a possibilidade de carência), 
não afasta a indenização. O que importa é que o tenha feito dentro do prazo 
estipulado no contrato. Já a obrigação de indenizar somente surge com o 
sinistro, sendo, ademais, eventual.  
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Richard Posner, citado por Flavio de Queiroz Bezerra Cavalcanti, resume: “o 

segurado troca a possibilidade de uma perda por um custo menor, porém certo (pagamento 

de um prêmio)” 60. Seguindo nesta análise econômica, Francisco de Assis Braga foi quem, 

entre nós, afirmou com notável poder de síntese que “através da redução do risco, logramos 

substituir um dano grande e incerto por um custo pequeno e definido”61.  

Não há como se negar, portanto, que há no seguro uma prestação (garantia) e um 

pagamento (contraprestação – dinheiro) por ela.  E, se a prestação de garantia é 

correspondente ao prêmio, esse fato necessariamente implica o deslocamento do contrato de 

seguro da categoria dos aleatórios para a categoria dos comutativos, pena de negar-se uma 

conclusão irresistível aos elementos obtidos de uma análise sistemática do contrato. 

Aleatório é o contrato em que uma parte cumpre a prestação que lhe toca sem a 

certeza de que o bem objeto da prestação da contraparte virá a existir, ou seja, é um negócio 

sobre coisa ou fato que corre o risco de não vir a existir. Isso não acontece com o seguro, onde 

as prestações de ambas as partes são certas, determinadas e realizáveis de plano.  

É importante ressaltar que mesmo aqueles autores que defendem a aleatoriedade do 

seguro não conseguem afastar a conclusão irresistível de que a obrigação do segurador é de 

garantia. Silvio Costa, por exemplo, já dizia em 1883 que a prestação de garantia do 

segurador corresponde ao valor do prêmio62: 

 

No contrato de seguro alguém garante, mediante um preço, o valor de certos 
objectos contra sua perda ou dano, oriundo de caso fortuito; o que garante é 
o segurador, o garantido é o segurado e o preço recebe a denominação de 
prêmio.  
 

Pontes de Miranda, outro que afirmava a aleatoriedade do seguro, dizia, em aparente 

contradição, que o que se negocia no contrato de seguro não é diretamente o pagamento de 

uma soma, mas a garantia de que o risco corrido pelo segurado será pré-eliminado pelo 

segurador63. 
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Portanto, falar em aleatoriedade do contrato de seguro, ainda mais após a 

promulgação do Código Civil de 2002, não reflete a boa técnica aplicada à operação de 

seguros. E essa é uma advertência indispensável para a análise proposta nesta dissertação, já 

que, se a obrigação primordial da seguradora é de garantia, a mesma ocorre desde o início da 

relação contratual, e não essencialmente pagando ou deixando de pagar indenizações. 

Do ponto de vista prático, isso implica considerações importantes na relação 

obrigacional.  

Como a principal obrigação do segurador é a de prestar garantia com base nos ativos 

imobilizados formados pela contribuição da coletividade de segurados, cada um e todos os 

segurados têm direito de controlar a solvabilidade de sua seguradora. 

Ernesto Tzirulnik ensina, em texto obrigatório para a correta compreensão da 

operação de seguros, que não só a constituição de reservas técnicas insuficientes, como 

também a má gestão e até o pagamento de indenizações indevidas, representam 

inadimplementos contratuais da seguradora perante todos e cada um dos segurados, o que 

gera efeitos imediatos independentemente de ter o segurado x ou y sofrido um sinistro64. 

Nos contratos de seguro, portanto, independentemente da ocorrência de sinistro, é a 

existência da prestação de garantia a cargo do segurador que funda diversos deveres jurídicos, 

que vão desde uma equilibrada cobertura securitária até a necessidade de manter a liquidez 

através de reservas corretas. Todos esses deveres decorrem da prestação principal devida, que 

é de garantia, justificando o ganho do prêmio pela seguradora.  

 

3.4. O interesse como bem juridicamente tutelado pelo contrato de seguro 
 

Fábio Ulhoa Coelho afirmou que o nosso vigente Código Civil “nasceu velho”, em 

razão da longa tramitação de seu projeto no Congresso Nacional65. As críticas nesse sentido se 

estenderam desde conceitos inseridos na regulação de relações familiares até a classificação 

de alguns contratos, passando pela evidente descontextualização do que foi concebido num 

Brasil 28 anos mais jovem, mergulhado no obscurantismo da ditadura militar, vivendo nos 
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primórdios da globalização econômica e antes do advento da internet, e que seria aplicado 

numa realidade bastante diferente. 

O mesmo autor afirmou, no entanto, particularmente no que toca ao contrato de 

seguro, que o Código Reale veiculou “inovações legislativas que representam considerável e 

oportuno avanço do direito positivo brasileiro no tratamento do tema”.66 

Entendemos que o prestigiado professor tem razão. Ao estabelecer que a garantia 

prestada pelo segurador recai sobre um interesse legítimo do segurado, ou seja, que este é 

objeto daquela, o legislador, além de atestar a comutatividade do contrato, como já foi 

analisado acima, concedeu ao interesse o status de relação juridicamente relevante, a qual 

deve ser protegida pela ordem jurídica.  

Sendo assim, resulta do conceito legal do seguro uma premissa importantíssima para 

toda e qualquer análise que se faça desse tipo contratual: a positivação do interesse como 

objeto material de todo e qualquer contrato de seguro. 

Tzirulnik, Cavalcanti e Pimentel, comentando a alteração legislativa imposta pelo 

atual Código Civil, explicam67: 

A garantia tem como objeto o legítimo interesse do segurado. 

Normas como a do Código de 1916 (art. 1.432) levavam os autores a aludir a 
seguros de pessoa e seguro de coisa, como se o contrato pudesse ser 
destinado à garantia da própria pessoa e da própria coisa e não do “interesse 
legítimo do segurado, relativo a...”, o que finalmente esclarece a dicção atual 
(art. 757). Aquele equívoco, aparentemente insignificante, gerava 
dificuldades quando da regulação dos sinistros e liquidação dos valores a 
serem indenizados. Como se sabe, uma coisa é o valor do bem e outra o 
valor do interesse do segurado em relação a esse bem. 

 

No capítulo posterior, analisaremos como essa premissa atua tanto nos seguros de 

danos como nos seguros de pessoas.  

Neste momento, é importante adiantar que, nos seguros de danos, a elevação do 

interesse a objeto material do contrato significa que o que está sujeito ao risco não é o bem 

propriamente dito, mas sim o interesse patrimonial do segurado na conservação desse bem. 

Já nos seguros de pessoas, garante-se o legítimo interesse econômico de alguém com relação 
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à preservação da vida ou da integridade física de determinada pessoa (a própria ou de 

outrem – art.790 do Código Civil68). 

Nas palavras de Fábio Konder Comparato69: 

O interesse segurável, como objeto material do contrato de seguro, não é 
pois uma coisa, mas uma relação, como indica a própria etimologia (inter 
esse); mais precisamente, ele é a relação existente entre o segurado e a coisa 
ou pessoa sujeita a risco. 

 

O mesmo autor explica que o interesse “pode apresentar um conteúdo econômico 

objetivamente determinado, como nos seguros de dano, ou livremente estimável pelo 

segurado nos seguros de pessoas” 70. 

O objeto do contrato, portanto, é uma relação de valor não necessariamente 

equivalente ao valor de uma coisa determinada ou de um conjunto de coisas. Vera Helena de 

Melo Franco ensina que o interesse “é uma relação de valor em sentido amplo e, perante o 

direito securitário, apresenta-se como uma situação de vantagem ou desvantagem para o 

segurado, quer com relação a uma pessoa, quer com relação a uma coisa” 71. 

E, além de não permitir uma identificação do interesse com o bem, a definição legal 

e a premissa dela resultante também não permitem confundi-lo com o dano.  

O dano não é elemento do contrato de seguro, não é seu objeto.  

Sendo uma relação, toda e qualquer variação em um dos termos dessa relação 

provoca uma variação do interesse. Desta forma, verificado o sinistro e afetado o bem, 

revelar-se-ia um outro interesse, já que o bem passaria a ter outra expressão quantitativamente 

inferior, ou seja, estar-se-ia criando uma relação entre o segurado e o bem que não 

corresponde ao interesse garantido por meio do contrato de seguro. 

Isso mostra que o dano a um bem ou conjunto de bens não pode ser considerado 

objeto do contrato, pois estaríamos diante de um contrato no qual o risco a que se sujeita o 

interesse é um risco que sabidamente já sucedeu, um risco passado.  
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Mostra também que o interesse segurado não se confunde com o recebimento da 

indenização, nem o recebimento da indenização pode ser compreendido como causa do 

contrato de seguro72.   

O interesse que se manifesta entre a pessoa do segurado em relação aos bens afetados 

em virtude de um sinistro – no caso dos seguros de danos – e a saúde ou integridade física de 

outrem – caso dos seguros de pessoas – não se caracteriza pelo dano, mas sim por sua 

preservação econômica.  

É justamente a esse interesse jurídico econômico que se volta a garantia: a 

preservação da utilidade do bem ou da integridade física de outrem para o segurado. 

Portanto, é o interesse do segurado que se sujeita a riscos, pois é ele que, em caso de 

sinistro, será afetado, que terá diminuído de valor, ou seja, que irá perder expressão 

econômica. Por esta razão, aliás, o risco é compreendido meramente como objeto formal do 

contrato de seguro, isto é, como “modo de ser do interesse,” seu elemento caracterizador. 

Estabelecida a premissa de que o interesse é o objeto da garantia prestada pelo 

segurador, cumpre-nos agora analisar a titularidade do interesse, uma questão esta de suma 

importância para a interpretação do seguro prestamista. 

A norma legal estabelece que o “legítimo interesse” garantido pelo contrato de 

seguro deve ser do segurado (CC, art. 757). Apesar da singeleza que possa transparecer à 

primeira vista, a matéria é complexa porque a prática operacional mostra que nem sempre o 

sujeito nomeado na apólice como segurado será o titular de fato do “ legítimo interesse” 

garantido pelo contrato.  

Vale dizer que, ao contrário do que uma apressada interpretação da norma legal 

possa induzir, nem sempre o segurado e o contratante do seguro são a mesma pessoa: o 

segurado será sempre aquele que detém a titularidade do interesse segurável, do interesse 

exposto ao risco, independentemente de estar ou não nomeado no documento probatório do 

seguro.  

A doutrina especializada pontua bem essa questão. Tzirulnik, Cavalvanti e Pimentel 

lecionam que “se deve identificar o segurado a partir da titularidade do interesse garantido. 

Assim, embora muita vezes o documento probatório do seguro (apólice, etc.) registre um 
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determinado sujeito como sendo segurado, o verdadeiro segurado poderá ser outro” 73.   

Diáz-Granados Ortiz, por seu turno, esclarece que “tiene interés asegurable toda persona 

cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por um riesgo”74. 

A incorreta compreensão do seguro – que ignora que o interesse é o objeto da 

garantia e que o titular do interesse é o segurado de fato, e, portanto, o titular de eventual 

indenização – gera ainda hoje uma série de conflitos na relação contratual, mormente durante 

a regulação e liquidação do sinistro. É mais comum do que deveria sinistros reclamados terem 

coberturas negadas pelo fato de o sujeito x, y ou z não estar expressamente nomeado na 

apólice como segurado. 

O que se precisa ter em vista, então, é que existem seguros por conta própria e 

aqueles estipulados por conta própria também em favor de terceiros, realidade que o Projeto 

de Lei nº 8.034/2010 (antigo PL 3555/2004), em trâmite no Congresso Nacional, ao contrário 

do vigente Código Civil75, positiva de forma bastante clara e abrangente76. 

O jurista espanhol Joaquim Garrigues faz, inclusive, no que se refere aos seguros 

estipulados em favor de terceiros, uma subdivisão: os seguros por conta de outrem e os 

seguros por conta de quem corresponder, explicando77: 

“La frecuente separación entre el contratante del seguro y el interesado en 
obtener el pago del asegurador se muestra claramente en el seguro por 
cuenta ajena y en el seguro por cuenta de quien corresponda.  

Nace la primera figura en la Edad Media y en el ámbito del seguro marítimo. 
(Este tipo de contrato se cita ya en la Ordenanza de los Magistrados de 
Barcelona de 1435, capítulo IX.) Se permitía, siempre que fuese mencionado 
el nombre del asegurado.  

Pero esta exigencia desaparece ante la necesidad del secreto y comienzan a 
utilizarse las fórmulas pro persona nominanda, pro se et pro persona 
nominanda, ets. Se asimila originariamente a la comisión, pero con 
solidaridad entre el contratante y el tercero interesado, respecto del pago de 
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la prima y con acción directa del supuesto comitente frente al asegurador 
para pago de la indemnización.  

El seguro por cuenta ajena se desarrolla ampliamente en el siglo XIX merced 
a la intensificación del comércio del comisión y de los transportes, tanto por 
mar como por tierra, así como por las operaciones de almacenaje de 
mercancías. En suma, la hipótesis del seguro por cuenta ajena es muy 
frecuente en el comércio, singularmente en todos los casos en que alguien 
está en la posesión transitoria de bienes ajenos para su venta, transporte, 
custodia, administración, almacenaje, reparación, construcción de una obra, 
etc. Para estos casos no serviría la forma clásica de la comisión, primero, 
porque negaría al comitente toda acción directa contra el asegurador (v. Art. 
246 del C. De c.), y segundo, porque a veces, es necesario pactar 
rápidamente un seguro por cuenta de quién no se ha recebido comisións 
alguna, o que es todavía desconocido o indeterminado (ejemplo: el expositor 
asegura las cosas ajenas que van a figurar en su exposición). 

(...) 

La característica del seguro por cuenta de quien corresponda está en la 
indeterminación de la persona realmente interesada. Esto le separa tanto del 
supuesto de la representación directa (mediante poder), como de la indirecta 
(en la que se conoce por el comisionista el nombre del interesado) Es una 
subespecie del seguro por cuenta ajena. Pero la persona del interesado y, por 
tanto, del titular de los direchos contra el asegurador, no se revela en el 
momento del contrato, no ya porque se trate de una comisión que excusa al 
comisionista de descubrir el nombre del comitente, sino porque el 
contratante ignora este nombre. Queda sin puntualizar, por tanto, si el interés 
que se asegura es propio o es ajeno. Sólo la realización del siniestro revelará 
la persona del interesado y surgirá entonces el titular del derecho, que puede 
ser el propio tomador del seguro. 

 

Então, levando em conta a titularidade do interesse segurável, podemos visualizar o 

seguro por conta própria, o seguro por conta de outrem e o seguro por conta de quem 

corresponder (ou por conta de quem pertencer78).  

O seguro por conta própria é espécie que integra o cotidiano, de fácil percepção, 

identificado quando o contratante e o segurado são a mesma pessoa, titular da indenização em 

caso de sinistro. 

O seguro por contra de outrem é aquele estipulado em favor de um terceiro 

conhecido desde o aperfeiçoamento do contrato, como é o caso dos seguros de risco de 

engenharia, que abrangem na qualidade de segurado todos os empreiteiros, subempreiteiros e 

demais responsáveis pela empreitada. Nos seguros de pessoas, um exemplo de seguro por 

                                                 
78 A expressão é de MOITINHO DE ALMEIDA, J.C.. O contrato de seguro no direito português e comparado. 
Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1971, p. 53. 



conta de outrem é o seguro sobre a vida contratado pela entidade patronal em benefício de 

seus empregados. 

Já no seguro por conta de quem corresponder, o segurado, apesar de haver 

nomeação de um determinado sujeito na apólice, somente será conhecido pelo segurador 

quando da ocorrência do sinistro, podendo corresponder ou não àquele expresso nos 

documentos probatórios do seguro (apólice, proposta, bilhete e etc.). 

 



 

4. O CONTRATO DE SEGURO E SUA NORMATIZAÇÃO NO DIREI TO POSITIVO 

BRASILEIRO 

 

4.1. A necessidade de uma lei para os contratos de seguro 
 

O Brasil, infelizmente, não dispõe de uma lei específica sobre o contrato de seguro, 

como ocorre, por exemplo, em países como Alemanha, Itália, França, Espanha, Bélgica, 

Portugal e, mais próximos a nós, México, Argentina e Venezuela. 

Nos capítulos anteriores ficou demonstrada a vital importância que a atividade 

securitária possui para a manutenção do padrão socioeconômico das sociedades ocidentais. 

Para que atinja esse objetivo, no entanto, é necessário que o contrato de seguro seja 

corretamente utilizado pelas partes envolvidas na avença. 

Atuam em desserviço à função social do contrato de seguro não só os sujeitos que 

buscam a contratação do seguro visando à fraude ou que hipertrofiam indevidamente o valor 

de sua reclamação, mas também as empresas que, no outro lado da relação obrigacional e no 

afã de cumprir metas, esquecem-se dos princípios basilares da atividade que exercem e negam 

indenizações a sinistros cobertos.  

Além disso, outros abusos são frequentemente cometidos, como pontuou 

recentemente o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão 

administrativo ligado ao Ministério da Justiça do Brasil, ao julgar ato de concentração no 

mercado de seguro79: 

(...) 2. Ao longo da instrução do ato, surgiram diversas questões envolvendo 
as próprias requerentes e o mercado de seguros como um todo que, por 
fugirem do escopo próprio de um processo de ato de concentração, não 
puderam ser resolvidas nesta sede. 

3. São questões de grande relevância concorrencial, que geram 
eventualmente severas distorções dos preços, mas não se encontravam em 
sua sede de investigação formal adequada. Dizem respeito a (i) denúncias de 
venda casada, (ii) práticas de resseguradores que impactam a formação dos 
preços e modelagem dos contratos de seguro e (iii) cobranças de taxas 
indevidas em seguros, principalmente taxas de corretagem em seguros 
obrigatórios. 

                                                 
79 Pedido de investigação feito pelo Conselheiro Alessandro Serafin Octaviani Luis, do CADE, à Secretaria de 
Direito Econômico do Ministério da Justiça na oportunidade do julgamento do ato de concentração praticado 
pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil e pela Mapfre Seguros. 



4. Por isso, nesse momento, nos termos da competência conferida pela Lei 
8884/94, art. 7º, X, requisito à Secretaria de Direito Econômico para que, no 
exercício de suas atribuições legais determinadas pela Lei 8.884/94, art. 14, 
incisos I, II e III, realize a instauração dos provimentos que entender 
adequados para a apuração das práticas abaixo descritas, os atores das 
condutas, seus impactos, seus efeitos e suas consequências jurídicas. 

(...)  

17. Tais condutas podem ser a causa de distorções nos preços e apropriações 
indevidas de rendas, pelo que se encaminha para a Secretaria de Direito 
Econômico pedido formal de investigação sobre sua existência e seus 
efeitos, com a apuração das devidas responsabilidades. 

 

É por isso que, contrariando o discurso neoliberal que tantos adeptos têm em nosso 

país, um maior controle do Estado no mercado de seguros – assim como em outros mercados 

também importantes para a sustentação do status quo organizacional da sociedade – é 

absolutamente necessário, e uma ótima forma de fazê-lo é por meio de um marco legal novo e 

eficiente que crie mecanismos efetivos na prevenção a abusos que possam vir a enfraquecê-

lo80.  

Uma lei moderna e específica sobre os seguros privados, que corresponda às 

exigências da sociedade em que vivemos – de um direito de fácil entendimento e atento às 

necessidades sociais, em particular numa realidade em que os contratos são de difícil 

compreensão por parte de um segurado ou tomador do seguro, incapaz de se dar conta das 

implicações das cláusulas que subscreveu –, seria importante para evitar esses abusos e 

diminuir a enorme litigiosidade verificada hoje entre segurados e beneficiários, de um lado, e 

seguradores, de outro81. 

Sem essa lei específica, que esperamos ganhe vida em breve82, o contrato de seguro 

é, em linhas gerais, regulado no Brasil por quatro diplomas legais, a saber: o Código 

Comercial (Lei 556 de 25 de junho de 1850), o Decreto-Lei 73 de 21 de novembro de 1966, o 

Código de Defesa de Consumidor (Lei 11.078 de 11 de setembro de 1990) e o Código Civil 

                                                 
80 Não se está, aqui, tomando partido de qualquer ideologia político-econômica, até por não ser este o foco desta 
dissertação. Os excessos são ruins. A liberdade de negociação é importante no sistema político-financeiro-social 
em que vivemos, sem dúvida, mas essa liberdade não pode permitir abusos, privilégios e desrespeito aos 
interesses dos consumidores e da sociedade como um todo. Vale dizer, eventuais excessos regulatórios existentes 
em outros mercados não podem justificar a não regulação do mercado segurador.  
81 Basta uma rápida visita aos sites dos diversos Tribunais do país e de organizações do terceiro setor de defesa 
dos consumidores para prová-la. 
82 Tramita no Congresso Nacional o Projeto de lei 3.555/2004 (hoje incorporado pele Projeto de lei 8.034/2010), 
de autoria do então Deputado Federal e hoje Ministro da Justiça, Dr. EDUARDO MARTINS CARDOZO, que, 
na nossa opinião, exerceria plenamente esse papel. 



(Lei 10.046 de 10 de janeiro de 2002). Sem mencionar o emaranhado de normas 

administrativas ditadas pela SUSEP e pelo CNSP que, sem qualquer sistematização, orientam 

e regulam o funcionamento do mercado. 

Serão analisados a seguir, de forma sucinta e por ordem cronológica da promulgação, 

cada um dos quatro principais diplomas legais e alguns de seus reflexos na atividade 

securitária. 

 

4.2. Código Comercial 
 

O Código Comercial, promulgado há mais de 160 anos, teve exatos 456 artigos 

revogados após a promulgação do Código Civil de 200283. Todavia, toda a segunda parte da 

lei, que trata do comércio marítimo, continua vigente; entre as normas ali contidas, estão 

aquelas que normatizam o seguro marítimo (artigos 666 a 684).  

Por não ser pertinente ao objeto do trabalho, não nos alongaremos em sua análise. 

Um ponto interessante a ser aqui mencionado é que, no que se refere à regulação e liquidação 

do sinistro, o Código Comercial estabelece prazo máximo de 15 (quinze) dias para o 

pagamento da indenização, contados da data em que o segurado apresentar a documentação 

comprobatória dos prejuízos84. 

Infelizmente, não há norma semelhante nos demais diplomas aplicáveis aos contratos 

de seguro85. Trata-se de uma regra importante e, apesar dos 160 anos de vigência, ainda atual, 

já que são frequentes os atrasos injustificáveis na regulação de sinistros por parte das 

seguradoras. Previsões semelhantes aplicáveis a toda a gama existente de seguros seriam bem-

vindas86. 

                                                 
83 Art. 2.045. Revogam-se a Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil e a Parte Primeira do Código 
Comercial, Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. 
84 Art. 730 - O segurador é obrigado a pagar ao segurado as indenizações a que tiver direito, dentro de 15 
(quinze) dias da apresentação da conta, instruída com os documentos respectivos; salvo se o prazo do pagamento 
tiver sido estipulado na apólice. 
85 O Código Civil diz, em seu art. 772, que “a mora do segurador em pagar o sinistro obriga à atualização 
monetária da indenização devida segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, sem prejuízo dos 
moratórios”. Não traz, todavia, uma previsão objetiva sobre quando se dará essa mora.  
86 O Projeto de lei 3.555/2004, hoje anexado ao Projeto 8.034/2010, trata a matéria de forma bastante 
abrangente: A regulação do sinistro deve ter lugar no prazo de noventa dias a contar da reclamação do 
interessado, prazo que fica suspenso se este não fornecer as informações, documentos e demais elementos 
indispensáveis à regulação do sinistro (artigo 89, § 1°). Este prazo pode ser inferior em determinados seguros 
(artigo 89, §3°). O pagamento deve ser realizado dentro dos dez dias seguintes ao apuramento da quantia devida 
(artigo 90, §1°). Em caso de mora o valor da indenização será objeto de correcção monetária (artigo 91), a que 



 

4.3. Decreto-lei 73/66 
 

O Decreto-lei 73/66 foi promulgado quando existia uma política pública para o setor 

de seguros privados, a qual se caracterizava, primordialmente, pelo monopólio do resseguro a 

cargo do IRB – Instituto de Resseguros do Brasil (atual IRB – Brasil Resseguros S.A.).  

Prevendo a regulação do setor por departamentos estatais, o diploma legal, que foi 

alçado ao status de lei complementar, buscou estabelecer normas para racionalizar essa 

intervenção pública, hierarquizando os órgãos estatais, delimitando as operações de seguro e 

resseguro, definindo uma política nacional de seguros e, no que é mais relevante para a 

análise em estudo, apontando responsabilidades das companhias seguradoras em caso de má 

gestão dos fundos comuns que administram. 

Apesar de ser uma norma importante, sua recepção pelos operadores do Direito foi, 

nos dizeres de Alessandro Octaviani, “multifacetada”  :87  

Sua recepção pelos operadores do Direito é multifacetada: os órgão públicos, 
com base na competência que o diploma distribuiu, vertem uma torrencial 
quantidade de normativas administrativas, que tornam hercúlea a tarefa de 
compreensão e sistematização; o Poder Judiciário prefere basear-se no 
Código Civil, primordialmente, e no Código de Defesa do Consumidor, em 
menor – porém ascendente – escala; os consumidores, com a sabedoria 
empírica que lhes é peculiar (acabando por perceber, de um jeito ou de outro, 
a “captura a que estão sujeitos órgão reguladores nas modernas economias e 
o patrimonialismo que vitima o Estado brasileiro em particular), enxergam o 
diploma com desconfiança.   

 

4.4. Código de Defesa do Consumidor 
 

O Código de Defesa do Consumidor, promulgado cinco anos após a 

redemocratização do país (1985) e dois anos após a promulgação da Constituição Federal 

(1988), é, além de lei geral sobre relações de consumo, uma importantíssima lei 

                                                                                                                                                         
acresce uma multa de 20% sobre o valor corrigido, sem prejuízo dos juros legais (artigo 92, parágrafo único). 
Nos seguros sobre a vida e integridade física, a partir do momento em que é conhecida a obrigação da 
seguradora, os juros são devidos a uma taxa correspondente a 1,5 dos juros legais (artigo 125). 
87 OCTAVIANI, Alessandro. Breve aproximação da defesa dos consumidores de seguros privados no Brasil. In: 
http://www.ibds.com.br/artigos/BreveAproximacaodaDefesadoConsumidordeSegurosPrivadosnoBrasil.pdf. 
Acessado em 10 de junho de 2012. 



principiológica, o que significa que contém preceitos gerais e princípios fundamentais 

aplicáveis a todas as relações de consumo, como o é a relação securitária88.  

Nelson Nery Junior explica essa característica de forma didática89: 

O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, é lei principiológica. 
Não é analítica, mas sintética. Nem seria de boa técnica legislativa aprovar-
se lei de relações de consumo que regulamentasse cada divisão do setor 
produtivo (automóveis, cosméticos, eletrodomésticos, vestuário etc.). Optou-
se por aprovar lei que contivesse preceitos gerais, que fixasse os princípios 
fundamentais das relações de consumo. É isto que significa ser uma lei 
principiológica. Todas as demais leis que se destinarem, de forma específica, 
a regular determinado setor das relações de consumo deverão se submeter 
aos preceitos gerais da lei principiológica, que é o Código de Defesa do 
Consumidor. 

(...) Pensar-se o contrário é desconhecer o que significa o microssistema do 
Código de Defesa do Consumidor, como lei especial sobre relações de 
consumo e lei geral, principiológica, à qual todas as demais leis especiais 
setorizadas das relações de consumo, presentes e futuras, estão 
subordinadas.” 

 

Até mesmo por sua natureza principiológica, o Código de Defesa do Consumidor não 

abrange – nem nunca foi essa a intenção do legislador, como ensinou o Prof. Nelson Nery na 

passagem que se acaba de transcrever – todo o universo de direitos e obrigações, interesses e 

pretensões, oriundos das relações entre seguradores (fornecedores), segurados (consumidores) 

e beneficiários. 

Todavia, não se pode negar a importância que os preceitos gerais e os princípios 

fundamentais trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor têm para consumidores 

brasileiros de seguros.  

Dentre alguns exemplos relevantes para a análise que se fará neste trabalho, pode-se 

citar (i) o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor de seguros, razão pela qual 

devem ser adotadas ações governamentais no sentido de protegê-lo como parte 

hipossuficiente (art. 4º, I e II90); (ii) a necessidade de a seguradora prestar informação 

                                                 
88 Código de Defesa do Consumidor, Título I, Capítulo I, artigos 1º ao 3º. 
89 NERY JR., Nelson; et all. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do 
Anteprojeto”, 7º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 444. 
90 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; II - ação 
governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor (...). 



completa e adequada sobre os produtos que vende (art. 6º, III91); (iii) a necessidade de 

conhecimento prévio, pelo segurado, do conteúdo do contrato (art. 4692); (iv) a proibição das 

práticas de venda casada e de executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e 

autorização do segurado (art. 39, I e VI93). 

 

4.5. Código Civil 
 

O Código Civil, como já se analisou no Capítulo 3, foi promulgado depois de quase 

três décadas de tramitação do seu projeto no Congresso Nacional.  

Essa demora na aprovação legislativa ocorreu num momento histórico peculiar, em 

que o Brasil vivenciou uma série de mudanças políticas e socioeconômicas, o que certamente 

gerou reflexos negativos na qualidade e na abrangência das normas “pensadas” naquela época 

e positivadas somente nos dias atuais94.  

Vale dizer, o grande desenvolvimento social e econômico do país no longo período 

de tramitação do projeto incrementou os produtos securitários oferecidos (as garantias e as 

coberturas prestadas95), constituindo uma realidade bastante diferente daquela existente à 

época da concepção do Código.  

Assim, apesar de alguns avanços importantes, resultado da assimilação de algumas 

posições jurisprudenciais consolidadas e de um maior rigor conceitual, a regulamentação da 

matéria está longe de ser esgotada nos restritos 44 (quarenta e quatro) artigos desse diploma 

legal.  

                                                 
91 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, 
bem como sobre os riscos que apresentem (...). 
92 Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada 
a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem 
redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 
93 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o 
fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, 
a limites quantitativos; (...) VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa 
do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes (...). 
94 Em 1975, quando o projeto elaborado por uma comissão encabeçada por Miguel Reale foi apresentado ao 
Congresso Nacional, o Brasil vivia em pleno regime militar e ainda engatinhava no processo de ampliação de 
seu parque industrial. A sociedade de consumo não tinha alcançado a terceira fase mencionada por Lipovetsky. 
O mundo e o Brasil mudaram muito nesse período, e, obviamente, o mercado segurador também. 
95 Como analisamos no capítulo 2, mais especificamente no item 2.3, é a importância econômica dos interesses 
submetidos a risco que evoluciona a atividade seguradora, com o desenvolvimento de novos produtos e 
coberturas. 



O Código trata do contrato de seguro no Capítulo XV do Título VI (Das várias 

espécies de contrato). Alterando a sistematização utilizada no Código Civil de 1916, que 

buscava regular o contrato de seguro por meio das subdivisões seguro marítimo e seguro 

terrestre, a matéria é agora subdividida em três seções: (i) seção I, artigos 757 a 777, que traz 

as disposições gerais a todos os contratos de seguros; (ii) seção II, artigos 778 a 788, que 

aborda especificamente os seguros de danos; e (iii) seção III, artigos 789 a 801, que trata dos 

seguros de pessoas. 

No capítulo seguinte veremos as principais características dos seguros de danos e de 

pessoas, até mesmo como meio de colher elementos essenciais para a discussão que será 

levantada sobre a natureza jurídica do seguro prestamista. 

Neste momento, importa ressaltar que as normas que estabelecem as disposições 

gerais de todos os contratos de seguros atestam as premissas adotadas no Capítulo 3.  

Assim, a elevação do interesse a objeto material do seguro e a comutatividade inata 

à avença securitária estão positivadas no artigo 75796, e a necessária empresarialidade da 

companhia seguradora, no parágrafo único do mesmo artigo97.  

Já as balizas da obrigação do segurador zelar pelo fundo transindividual do qual é 

gestor revelam-se a partir de uma interpretação sistêmica dos artigos 76898 e 76999, os quais 

tratam da agravação do risco.  

É que, quando se propõe que o segurado deve se abster de aumentar os riscos, de 

forma a evitar distorções nos cálculos atuariais e a consequente perda do direito à 

indenização, impõe-se ao segurador, a contrario sensu, atuar com máxima diligência na 

gestão do fundo comum de recursos que administra100. 

                                                 
96 Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse 
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 
97 (...) Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim 
legalmente autorizada. 
98 Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. 
99 Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de 
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de 
má-fé. 
100 Anda bem, nesse sentido, o Projeto de lei 3.555/2004, posto que traz uma norma direta e expressa que atesta 
essa obrigatoriedade das empresas de seguros atuarem em favor da coletividade de segurados. Diz o artigo 56 do 
projeto que “o contrato de seguro não pode ser interpretado ou executado em prejuízo da sociedade de 
segurados, ainda que em beneficio de um ou mais segurados, ou beneficiários, nem promover o enriquecimento 
injustificável de qualquer das partes ou de terceiros”. Já o artigo 58 diz que  é “vedada a interpretação 



Enfim, no nosso entender, os quatro diplomas legais aplicáveis às relações 

securitárias, somados ao emaranhado de normas administrativas editadas pelos entes estatais 

vinculados à operação do mercado segurador – muitas delas em sentido contrário ao da lei –, 

não são suficientes para regular a matéria com a completude e o rigor conceitual necessários. 

                                                                                                                                                         
ampliativa do seguro que desequilibra a estrutura técnica atuarial do ramo ou uma modalidade da operação de 
seguro”. 



 

5. SEGUROS DE DANOS E SEGUROS DE PESSOAS 

 

O Código Civil brasileiro em vigor nos permite distinguir, à primeira vista, duas 

modalidades de contrato de seguro tomando como base o seu objeto: os seguros de pessoas e 

os seguros de danos. 

 As peculiaridades de cada uma dessas modalidades torna complexo o trabalho de 

classificar o contrato de seguro, e tanto é assim que muitos autores clássicos viam essa 

dicotomia como um empecilho intransponível para uma classificação unitária, defendendo  

uma teoria dualista, fundamentada na natureza não indenizatória dos seguros de pessoas101.  

Contrariando essa visão, muitas teorias foram elaboradas para justificar uma 

classificação unitária do contrato de seguro: a “teoria da empresa”, defendida por Vivante, 

que vê na organização empresarial da seguradora o caráter unificador dos contratos de 

seguro102; a “teoria da transferência do risco”, defendida por Moitinho de Almeida, que 

enxerga esse caráter unificador103 na obrigação da seguradora “de prover os meio pecuniários 

considerados necessários para a satisfação de uma necessidade prevista relativamente a um 

certo evento”; e a “teoria da necessidade”, que, defendendo a aleatoriedade do seguro, 

entende que a pretensa função de reparar uma necessidade eventual do beneficiário do seguro 

justificaria uma classificação unitária104. 

Nosso Código Civil tomou partido e, a partir da premissa de que o interesse legítimo 

do segurado é o objeto da garantia prestada pelo segurador, adotou uma classificação 

unitária baseada no fato de que todos os seguros, inclusive o de vida e o de acidentes pessoais, 

possuem função indenizatória. 

                                                 
101 Os defensores da teoria dualista alicerçam seu entendimento na distinção causal entre os seguros de danos e 
de pessoas, apontando que, enquanto os primeiros têm finalidade indenizatória, os últimos desempenham uma 
função de previdência. Nesse sentido: (1) PICARD, Maurice. BESSON, André. Traité général des assurances 
terrestres en droit français. Paris: L.G.D.J, 1938. T.1. (2) CARVALHO DE MENDONÇA, Manuel Inácio. 
Contratos no direito civil brasileiro, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, T. II, p. 286.  
102 Op. cit. p. 75 e ss.  
103 Op. cit. p. 19.  
104 STIGLITZ, Rubén S. Derecho de seguros. 4.ª ed. Buenos Aires: La Ley, 2004, Tomo I, p. 24-25.  



É evidente, todavia, que essa função indenizatória dos seguros de pessoas apresenta 

natureza distinta daquela típica dos seguros de danos, como Carmen Callejo Rodriguez105 

explica de forma didática. 

Para a professora espanhola, o que essa teoria unitária faz é propor uma distinção 

entre os seguros de indenização objetiva, que são aqueles em que o montante da indenização, 

variável em cada caso, só é determinado e conhecido após o sinistro, na presença de um dano 

efetivo cuja quantia se prova e se valora objetivamente, como é o caso dos sinistros de danos; 

dos seguros de indenização subjetiva, em que a indenização é fixada a priori do sinistro, 

tendo por base um dano futuro que se valora subjetiva (juízo valorativo do próprio segurado 

ou estipulante) e antecipadamente por exigências técnicas do contrato, já que o segurador 

necessita saber a importância dos riscos para poder calcular o valor do prêmio, como é o caso 

dos seguros de vida para o caso de morte. 

Uma vez pontuada a opção do legislador de adotar uma teoria unitária para a 

classificação do contrato de seguro, passaremos a demonstrar as peculiaridades de cada 

modalidade de seguro a fim de distingui-las, e as consequências de ordem prática que 

resultam dessas características. 

Isso será importante para que se possa melhor compreender o seguro prestamista, 

figura contratual que apresenta características híbridas, e para que se consiga 

fundamentadamente sugerir uma classificação distinta daquela adotada hoje no Brasil e em 

países como França, Espanha e Estados Unidos, aproximando-o mais da figura do seguro de 

danos, como disposto pela legislação australiana, sem, contudo, ignorar sua estreita relação 

com o seguro de pessoas. 

 

5.1. Os seguros de dano e sua típica função indenizatória 
 

Os seguros de danos se assentam no chamado princípio indenizatório, segundo o 

qual o segurado há de ser recolocado no estado patrimonial em que se encontrava 

anteriormente à ocorrência do sinistro (status quo ante), e não lucrar com o mesmo106. 

                                                 
105 CALLEJO RODRIGUEZ, Carmen. El seguro de vida para caso de muerte: cuestiones actuales de derecho 
civil. Madrid: Editorial Dykinson, 2005, p. 24. 
106 Vide, nesse sentido, TZIRULNIK, Ernesto. Regulação de Sinistro (Ensaio Jurídico). 2. ed, São Paulo: Max 
Limonad, 2000, pp. 35-65. 



É certo que a ocorrência do sinistro nem sempre ocasiona perdas totais, como 

podemos constatar facilmente em ramos como incêndio e automóveis, em que a frequência de 

sinistros parciais é alta. 

Assim, em caso de se concretizar o sinistro, o segurador indenizará o segurado na 

exata medida dos prejuízos sofridos, não sendo permitido que nenhuma das partes enriqueça 

com o contrato, posto o caráter reparatório da avença107. 

É justamente essa natureza ressarcitória que diferencia o jogo e a aposta do contrato 

de seguro, pois não há álea no seguro capaz de levar qualquer das partes ao lucro pela 

realização ou não do risco coberto. 

Gustavo Raul Meilij explica que “la prestación del asegurador es calculada en los 

seguros de daños patrimoniales conforme al daño realmente sufrido por el interés 

asegurado” 108. 

Para Yvonne Lambert-Faivre109:  

Os seguros de danos são dominados por duas regras, uma ligada a sua 
função, outra a seu regime jurídico, e cada uma traça os limites à garantia do 
segurador. A função indenizatória do seguro de danos impede que o seguro 
se torne fonte de enriquecimento do segurado ou do beneficiário e limita a 
garantia do segurador ao prejuízo propriamente dito (...) O artigo L.121-1, 
alínea 1c, do Código de Seguros enuncia o princípio indenizatório: 'o seguro 
relativo aos bens é um contrato de indenização; a indenização devida pelo 
segurador não pode ultrapassar o valor da coisa segurada no momento do 
sinistro' (...) O fundamento do princípio indenizatório é duplo. De um lado, 
ele traduz a crença de sinistros voluntários que se multiplicariam se a 
indenização devida pelo segurador puder exceder o montante real do dano: a 
falta intencional não é segurável, mas sua prova é difícil de ser feita (ex. 
incêndios voluntários) (...) O princípio indenizatório se expressa 
naturalmente como indenização: de todos os prejuízos sofridos, nada além 
dos prejuízos sofridos110. 

                                                 
107 Intelecção do artigo 781 do Código Civil: “A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado 
no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de 
mora do segurador” . 
108 MEILIJ, Gustavo Raúl. Manual de seguros. 2 ed. Buenos Aires: Depalma, 1994, p. 5. 
109 LAMBERT-FAIVRE, Yvone. Droit des Assurances. 5. ed. Paris: Dalloz, 1985, pp. 359-360.  
110 Tradução livre do trecho : Les assurances de dommages sont dominnées par deux règles, l’une liée à sa 
fonction, l’autre à son régime juridique, et chacune trace des limites à la garantie de l’assureur. La fonction 
indemnitaire de l’assurance de dommage interdit qu’elle devienne source d’enrichissement pour l’assuré ou le 
bénéficiaire et limite la garantie de l’assureur au seul préjudice subi (...) L’article L. 121-1, al. 1 c. Ass. Enonce 
le principe indemnitaire : ‘ L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par 
l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre’ (...) 
Le fondement du principe indemnitaire est double. D’une part, il traduit la crainte des sinistres volontaires qui se 
multiplieraient si l’indemnité versée par l’assureur pouvait valablement excéder le montant réel du dommage : 
certes, la faute intentionnelle n’est pas assurable, mais sa preuve est toujours difficile à établir (ex : incendies 



 

Em outras palavras, o princípio indenizatório se fundamenta na restauração da 

situação econômica do segurado anterior ao sinistro, determinando que o limite máximo da 

indenização corresponda ao interesse atingido pelo infortúnio, tanto quanto permita o seguro 

celebrado. 

Há casos, contudo, em que o segurado formaliza o contrato por um valor total que 

excede o valor real ou atual do bem sobre o qual recai seu interesse, o que é possível porque é 

ele quem determina, ao tempo do aperfeiçoamento do contrato, qual será esse valor. Nesses 

casos ocorrerá o que chamamos de sobre-seguro. 

A doutrina especializada111 mostra inquietação com esse tema, já que o valor 

excessivo dado ao objeto segurado pode conduzir à produção dolosa do sinistro, com intuito 

de enriquecimento, o que claramente desvirtua a função social do seguro, rompendo com a 

comutatividade e a mutualidade que lhe são inerentes. 

No Brasil, a exemplo do que já ocorreu em outros países112, o legislador se atentou 

para esse problema e, a fim de assegurar que o contrato não contenha essa desproporção entre 

o valor do interesse e o da garantia, buscando preservar o equilíbrio entre as prestações e a 

comutatividade inata à função social do seguro, vedou a existência do sobre-seguro113, 

remetendo à sanção do artigo 766114, que determina a perda do direito à garantia. 

Assim, se o segurado agir com má-fé ao valorar o seu interesse, descumprirá a norma 

estabelecida pelo art. 765 do Código Civil115, que exige a mais estrita boa-fé na conclusão e 

execução do contrato de seguro, incidindo na hipótese a pena cominada pelo precitado art. 

766. 

                                                                                                                                                         
volontaires). (...) Le principe indemnitaire s’énonce volontiers comme l’indemnisation : de tout le préjudice subi, 
rien que du préjudice subi. 
111 MOITINHO DE ALMEIDA, J. C. O Contrato de Seguro no Direito Português e Comparado. Lisboa: 
Livraria Sá da Costa, 1971. 

112 Sobre as sanções cominadas nas diversas legislações do continente europeu, vide: MOITINHO DE 
ALMEIDA. J. C. Ob. cit., p. 177-178. 
113 Art. 778 do Código Civil: “Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do 
interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no art. 766, e sem prejuízo da 
ação penal que no caso couber.” 
114 Art. 766 do Código Civil: “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir 
circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, 
além de ficar obrigado ao prêmio vencido”. 
115 Art. 765 do Código Civil: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do 
contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a 
ele concernentes.” 



Atente-se que a ocorrência do sobre-seguro nem sempre está vinculada ao fato de ter 

o segurado prestado informações inverídicas acerca do valor do interesse segurável no 

momento da contratação. Pode ocorrer que, no momento do aperfeiçoamento do contrato, ele 

realmente acredite que o bem sobre o qual recai seu interesse tenha um valor maior do que o 

real.  

O sobre-seguro também irá se configurar neste caso. Em razão da inexistência da 

má-fé, o segurado não perderá o direito ao recebimento da garantia. O segurador, contudo, 

apenas estará obrigado na medida do valor real do interesse segurado, não se vinculando pelo 

excesso. 

Outra situação corriqueira e que gera muito conflito entre seguradores e segurados 

ocorre quando se verifica, no momento da regulação do sinistro, que o valor segurado é 

menor do que o valor segurável. Isso não significa, evidentemente, que o seguro tenha sido, 

desde o princípio, contratado por valor inferior ao do interesse, mas sim que, no momento do 

sinistro, verificou-se essa defasagem. É o que se denomina infra-seguro. 

É a partir do infra-seguro que se opera a regra proporcional (ou cláusula de rateio), 

segundo a qual o segurador, quando depara com tal hipótese, obriga-se somente na proporção 

existente entre a importância segurada e o valor segurável.  Ou seja, por obediência ao 

princípio indenizatório, o segurado será considerado, nessa hipótese, como um cossegurador 

do valor faltante116. 

J. J. Garrido y Comas sintetiza117: 

La regla proporcional es una norma general de indemnización, en cuya 
virtud cuando se trate de un siniestro parcial y la suma asegurada resulte 
menor al valor real del interés asegurado, se considera propio asegurador al 
asegurado en la misma proporción en que se dé la insuficiencia de cobertura. 
Lo que equivale a afirmar que el asegurado deberá asumir la parte de las 
consecuencias económicas del siniestro que resulte pertinente, a tenor de la 
mencionada proporcionalidad. 

 

Mediante a regra proporcional, portanto, busca-se evitar que o segurado pague um 

prêmio injustificadamente menor. Toma-se em consideração, inclusive para efeito de cálculo 

do prêmio proporcional, a relação entre o prêmio pago e o que deveria ter sido pago.  

                                                 
116 Art. 783 do Código Civil: “Salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que valha 
acarreta a redução proporcional da indenização, no caso de sinistro parcial”. 
117 GARRIDO Y COMAS, J.J. Tratado general de seguros. T. I, vol. 1. Barcelona: Consejo General de Agentes 
y Corretores de Seguros, 1986, p. 117. 



No Brasil, antes do Código Civil de 2002, a matéria não era interpretada de maneira 

pacífica. Exemplo paradigmático dessa dissensão foi o julgamento do Recurso Extraordinário 

nº 60.013-SP, pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. Naquela oportunidade, em 14 de 

novembro de 1967, o Relator, Ministro Adalício Nogueira, manifestou-se contrariamente à 

aplicabilidade da regra proporcional no direito brasileiro, já que entendia que a adequada 

interpretação do então vigente art. 1.458 da lei civil não a consagrava118.  

No mesmo processo, só que desta feita em sede de embargos119, os Ministros Amaral 

Santos (Relator para o acórdão), Thompson Flores, Themístocles Cavalcanti, Adaucto 

Cardoso, Djaci Falcão, Eloy da Rocha e Luiz Gallotti defenderam que o direito positivo 

abraçava a cláusula de rateio, validando-a. 

Portanto, acabou por prevalecer o entendimento de que a aplicação da cláusula de 

rateio era legal, ainda que a matéria não fosse tratada de forma expressa. Fator preponderante 

a justificar esse entendimento, e que foi largamente repetido nos votos proferidos, foi o de que 

o segurador, ao assumir a garantia de determinado interesse exposto a risco, vale-se das 

declarações prestadas pelo próprio segurado e, confiando na precisão destas, insere essa 

cobertura numa coletividade de outras que seguem um padrão de risco e valor. 

Com a promulgação do Código Civil de 2002 e a expressa positivação da regra 

proporcional, não se veem mais dissensos a respeito da legalidade ou não da regra 

proporcional. Todavia, sua aplicação ainda gera litigiosidade, sobretudo quando há 

divergência entre as partes a respeito do fator de depreciação aplicável à coisa segurada.  

Logo, por força do princípio indenizatório, é necessário que haja exata 

correspondência entre o valor do interesse segurável e o do interesse segurado. Qualquer 

variação a menor ou a maior nessa relação afetará o vínculo transindividual que liga o 

segurador a cada um e todos os segurados, o que acarretará consequências de ordem 

operacional que limitarão o valor de eventual indenização. 

Por fim, ainda em razão do princípio indenizatório, toda vez que a seguradora 

indenizar um segurado, se sub-rogará nos direitos, garantias e privilégios deste contra o 

responsável civil pelo sinistro, na exata medida da indenização satisfeita120.  

                                                 
118 Vide: RTJ - Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nº 43, p. 546. 
119 Vide: RTJ - Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nº 54, p. 84. 
120 Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações 
que competirem ao segurado contra o autor do dano. § 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi 
causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.§ 2º É ineficaz 



Tzirulnik, Cavalcanti e Pimentel resumem121: 

Paga a indenização e operada a sub-rogação, a seguradora passa a ter o 
direito de regresso contra aquele que causou o dano. Atende-se, através da 
sub-rogação, múltiplas funções, repercutindo para a diminuição dos custos 
do seguro, evitando que os causadores de acidentes e lesões fiquem isentos 
dos efeitos de suas condutas, e valorizando o princípio indenizatório, 
fazendo com que o segurado não receba dupla indenização, uma da 
seguradora e outra do causador, de modo que o seguro se desvirtue  para 
propiciar o lucro, como se jogo e aposto fosse. 

 

Com o atrelamento da sub-rogação ao princípio indenizatório, como a doutrina acima 

transcrita bem evidenciou, é evidente que, tratando-se de seguro parcial ou tendo o segurado 

suportado o pagamento de uma franquia contratual, segurado e seguradora concorrerão como 

credores do responsável, na medida dos respectivos créditos.  

Analisaremos, agora, as principais características dos seguros de pessoas, suas 

modalidades e como atua a função indenizatória que lhes é peculiar. 

 

5.2. Os seguros de pessoas 
 

5.2.1. Definição, características e função indenizatória peculiar 

 

O conceito legal de contrato de seguro adotado pelo Código Civil – que eleva o 

interesse a objeto material do contrato – encampou a teoria unitária, segundo a qual tanto os 

seguros de danos como os seguros de pessoas têm função indenizatória, muito embora com 

naturezas distintas.  

Assim, decorre do conceito legal que os seguros de pessoas visam a proteger o 

interesse jurídico-econômico que alguém tem na conservação da vida ou da integridade física, 

sua ou de outrem, e que a garantia da seguradora será sempre uma soma ou prestação 

determinada no ato da contratação, antes, portanto, de verificado o sinistro. 

Então, podemos afirmar que os seguros pessoais relacionam-se com os riscos 

inerentes à pessoa humana, que afetam sua existência ou integridade.  

                                                                                                                                                         
qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este 
artigo. 
121 Op. cit. p. 129. 



A doutrina tradicional segue essa linha interpretativa. Para Luiz Benitez de Lugo 

Reymundo, os seguros de pessoas são aqueles “que garantizan a la persona del asegurado 

una indemnización pecuniaria prevista en el contrato para caso de que el evento asegurado 

se produzca y que necesariamente se refiere a su existencia, integridad o salud”122.  

Isaac Halperin, no mesmo sentido, define os seguros de pessoas como aqueles que123:  

garantizan el pago de un capital o de una renta cuando se produce un hecho 
que afecta la existencia, salud, o vigor del asegurado: generalmente terminan 
en un pago en dinero, pero las prestaciones (que pueden ser en especie: 
asistencia médica, asistencia farmacéutica,  provisión de prótesis: etc) están 
subordinadas a hechos atinentes directamente a la persona del asegurado. 

           

O seguro de pessoas, assim, tem função social de previdência, já que o segurado, 

sabendo que infortúnios podem acontecer, contribui voluntariamente para um fundo comum 

que garanta o pagamento de um capital ou uma renda por ele pré-fixada aos beneficiários – 

geralmente, seus dependentes economicamente – caso o sinistro venha a afetá-lo e ele perca 

ou veja reduzida sua capacidade financeira. 

Daí resultam algumas particularidades que diferenciam a possível função 

indenizatória dos seguros de pessoas daquela típica dos seguros de danos (o princípio 

indenizatório).  

Comparando o conteúdo de cada uma das seções destinadas a ambas as modalidades 

de seguro no Código Civil, constata-se facilmente essa diferença. Tzirulnik, Cavalcanti e 

Pimentel fizeram esse exercício124 e pontuaram, por exemplo, que as normas atinentes aos 

seguros de danos vedam a contratação de vários seguros sobre o mesmo interesse exposto a 

risco125, até porque há necessidade de exata correspondência entre o valor garantido e o valor 

do interesse126, enquanto que aquelas atinentes aos seguros de pessoas autorizam-na, pois é 

desnecessária essa correspondência127. 

                                                 
122 REYMONDO, Luiz Benitez de Lugo. Tratado de seguros. Vol. III. Madrid: Reus, 1955, p. 4. 
123 HALPERIN, Isaac. Leciones de seguros. Buenos Aires: Depalma. 1997, p. 101. 
124 Op. cit. p. 152 
125 Código Civil, art. 782. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo 
interesse, e contra o mesmo risco junto a outro segurador, deve previamente comunicar sua intenção por escrito 
ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar-se, a fim de se comprovar a obediência ao disposto no 
art. 778. 
126 Código Civil, art. 778. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse 
segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal 
que no caso couber.  Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do 



Os mesmos autores chamam atenção, ainda, para o fato de que128: 

(...) ao cuidar do seguro de dano, o novo Código se refere sempre à prestação 
pecuniária do segurador, decorrente do sinistro, como indenização. Já no que 
tange ao seguro de pessoas, utiliza o vocábulo ‘capital’ ou as expressões 
‘capital segurado’, ‘capital garantido’, jamais a palavra indenização. 

 

Além da hipótese dos seguros múltiplos e da própria expressão utilizada para se 

referir à contraprestação devida pelo segurador em caso de sinistro, como bem pontuou a 

doutrina destacada acima, nos seguros de pessoas também não atuarão o sobre-seguro e o 

infra-seguro.  

Por ser o segurado ou o estipulante (em caso de se garantir interesses sobre a vida, 

saúde ou integridade física de terceiros) quem valora subjetivamente seu interesse no 

momento do aperfeiçoamento do contrato, estabelecendo a priori o valor do capital segurado 

- um seguro de indenização subjetiva, nos precisos dizeres da Professora Carmen Callejo 

Rodriguez129 -, sempre haverá correspondência entre o valor garantido e o valor do interesse, 

ao contrário do que ocorre com os seguros de danos, onde essa correlação será constatada no 

momento imediatamente anterior ao sinistro, de forma objetiva, sem o que poderá o segurado 

enriquecer-se com o contrato. 

Ora, se o valor do interesse é pré-fixado de forma subjetiva pelo segurado, se a 

seguradora aceitou esse valor, subscreveu o contrato e cobrou o prêmio respectivo, não há que 

se discutir qualquer hipótese de enriquecimento do segurado. Aliás, nosso Código Civil 

expressamente veda o pagamento reduzido do capital segurado nos seguros de pessoas, 

declarando nula qualquer transação nesse sentido130. 

Expostas as características dos seguros de pessoas, resta-nos perpassar as principais 

modalidades dessa espécie contratual. Em termos metodológicos, essa breve análise terá a 

função apenas de aportar elementos para o debate proposto nesse trabalho sobre a 

classificação do seguro prestamista.  

 
                                                                                                                                                         
sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do 
segurador. 
127 Código Civil, art. 789. Nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, 
que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores. 
128 Op. cit. p. 152. 
129 Op. cit. Idem. Ibidem 
130 Código Civil, art. 795. É nula, no seguro de pessoa, qualquer transação para pagamento reduzido do capital 
segurado. 



5.2.2. Modalidades 

 

Os mais conhecidos e comercializados seguros de pessoas no Brasil são o seguro de 

vida, o seguro de acidentes pessoais, o seguro obrigatório de acidentes do trabalho e o 

seguro saúde131, este último regulado em nosso país por lei específica, certamente em razão 

da enorme importância que possui nos dias atuais. 

Há outros seguros tradicionais fora do país e menos utilizados por consumidores 

brasileiros, como, por exemplo, o seguro de auxílio funeral, que garante o pagamento de um 

capital aos herdeiros do segurado para atender os gastos de seu sepultamento.  

Para os fins do presente estudo, contudo, serão analisadas somente as modalidades de 

acidentes pessoais e de vida, já que a comercialização do seguro prestamista apresenta, como 

principais coberturas, aquelas decorrentes de morte e de invalidez, o que gera confusão no 

intérprete apressado quanto à classificação do tipo contratual em estudo. 

 
 

5.2.2.1. Seguro de vida  

 
 

Os seguros de vida são de importância fundamental no campo do seguro, pois visam 

proteger os parentes do segurado das perdas econômicas que sofreriam com seu falecimento, 

bem como o próprio segurado em sua velhice. Constitui-se, portanto, em instituição 

eminentemente social e previsora. 

Na doutrina, o seguro de vida é definido como aquele seguro pessoal que 

compreende garantias atinentes à duração da vida humana132.  

Quando se analisa o tipo securitário sob a ótica da natureza do risco garantido, 

visualizam-se três possibilidades: garantir o risco de morte, garantir o risco de sobrevida (ou 

sobrevivência), ou, ainda, a combinação dos dois.  

                                                 
131 Assim como no seguro prestamista, entendemos que há um equívoco em inserir o seguro-saúde na espécie 
dos seguros de pessoas, como faz boa parte da doutrina e as normas legais e administrativas aplicáveis a este tipo 
contratual. Por suas características, que serão rapidamente analisadas quando discutiremos a natureza jurídica 
dos seguros prestamistas, os seguros-saúde são típicos seguros de danos. 
132 Nesse sentido: (1) BIGOT, Jean. Traité de droit des assurances: les assurances de personnes. Paris: LGDJ, 
2007. t.4, p. 31 e (2) PUTZOLU, Giovanna V.; DONATI, Antígono. Manuale di diritto assicurazioni private. 
Milão: Giuffré, 1987, n. 229, p. 30-32.  



Os seguros para o caso de morte são aqueles em que o sinistro é a morte do segurado, 

surgindo daí a obrigação da seguradora pagar o capital estipulado no contrato. Existem duas 

formas principais de seguro de vida em caso de morte: 

a) O seguro temporário – garante o pagamento de um capital ao beneficiário em 

caso de morte do segurado durante um período determinado. Se o segurado ainda 

estiver vivo ao final deste período o segurador está desobrigado do pagamento. O 

professor francês Jean Bigot insere os seguros prestamistas nesta forma de seguro 

de vida133. 

b) O seguro vida inteira – garante o pagamento de um capital em caso de morte do 

segurado, seja qual for a data de sua ocorrência. Como o próprio nome sugere, a 

prestação do segurador é por tempo indeterminado. Esta modalidade permite a 

constituição de um fundo que será revertido em favor do beneficiário. A 

indenização pode ser paga em uma única parcela, em prestações mensais 

vitalícias ou durante algum determinado período, sendo que a morte do segurado 

interrompe o pagamento dos prêmios134. 

Nos seguros de sobrevida, ou sobrevivência, ao contrário do que ocorre nos seguros 

para o caso de morte, é a possibilidade de que o segurado esteja vivo ao final do termo fixado 

no contrato, denominado prazo diferido, que fará surgir a obrigação de pagamento da 

seguradora. Se o segurado falece prematuramente, o segurador fica liberado, salvo se existir 

uma garantia adicional que tenha por objeto o reembolso dos prêmios pagos. 

Carlos José María Facal explica a dinâmica dessa forma de seguro de vida135: 

El riesgo de sobrevivir radica, precisamente, en que la vida se prolongue más 
allá de nuestra fortaleza financiera, de nuestro capital acumulado durante los 
años de plena actividad  o de nuestra capacidad de generar ingresos para 
poder mantener el nivel de que deseamos. 

Mediante el seguro de supervivencia o de retiro, como lo denominamos  en 
nuestro medio, el asegurable constituye un capital que abona a un asegurador 
en concepto de primas, para que éste asuma el riesgo de su supervivencia.  

 

Os seguros combinados, também denominados de seguros dotais mistos, combinam 

um seguro em caso de sobrevivência e um seguro em caso de morte. Estas duas garantias 

                                                 
133 BIGOT, Jean. Op. cit. p. 72. 
134 DÍAZ DE VILLEGAS, José Elías Gallegos. Modalidades classicas y modernas del seguro de vida entera. 
Los seguros unit link. Colección Estudios y Monografías. Madrid: Editorial Mapfre, 1997, pp. 4-5. 
135 FACAL, Carlos José María. El seguro de vida en la Argentina. Buenos Aires: LexisNexis,  2007, p. 191. 



figuram em apenas um contrato. Seu funcionamento se dá da seguinte forma: parte dos 

valores dos prêmios pagos serve para custear a cobertura de risco e parte é capitalizado, sob 

parâmetros prefixados, de tal sorte que seja pago o mesmo valor de capital segurado, 

predefinido, aos beneficiários - caso o segurado venha a falecer durante o período de 

cobertura do seguro - ou a este próprio - caso ele sobreviva àquele prazo. 

Há outras importantes classificações possíveis do seguro de vida que auxiliarão, no 

capítulo seguinte, na compreensão do seguro prestamista como um seguro dúplice que, apesar 

de ser um seguro de dano, pode, a depender das circunstâncias, guardará correspondência 

também com os seguros de pessoas. São aquelas relativas: 

a) à pessoa sobre cuja vida é contratada, quando os seguros podem ser sobre a vida 

de outrem, onde o proponente é obrigado a declarar expressamente o seu 

interesse na preservação da vida do segurado136, ou sobre a própria vida; e 

b) à quantidade de segurados abrangidos pelo mesmo contrato, quando o seguro 

pode ser individual - contratado pelo próprio segurado ou proponente -, ou 

coletivo137, quando uma pessoa física ou jurídica contrata o seguro em benefício 

de um grupo que a ela se vincule138. 

Há, ainda, uma classificação que analisa a natureza jurídica da relação de valor 

subjacente ou atribuída entre o estipulante e o beneficiário. Assim, podemos falar em seguros 

concluídos donandi causa ou credendi (solvendi) causa.  

Esta distinção é importante porque afeta o regime jurídico fundamental do contrato 

(aceitação, natureza do direito do beneficiário, revogação etc.). 

Os seguros de vida concluídos donandi causa são os mais comuns e corriqueiros. 

Sua finalidade é de previdência e economia para o segurado, que procura meios de 

subsistência para sua família depois de sua morte, ou intenta retribuir de alguma forma 

pessoas a quem foi agradecido. Aqui, o seguro se corporifica como um contrato de previsão, 

de finalidade altruísta. 

                                                 
136 Código Civil, art. 790. No seguro sobre a vida de outros, o proponente é obrigado a declarar, sob pena de 
falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado. Parágrafo único. Até prova em contrário, 
presume-se o interesse, quando o segurado é cônjuge, ascendente ou descendente do proponente. 
137 Código Civil, art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de 
grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. § 1o O estipulante não representa o segurador perante o grupo 
segurado, e é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. 
138 Apesar de ser mais comum a celebração de seguros coletivos vida e de acidentes pessoais , esta não é uma  
forma inerente aos seguros de pessoas. Nada impede que típicos seguros de danos sejam contratados na forma 
coletiva. 



A Professora espanhola Carmen Boldó Roda ensina essa dinâmica: “el tomador 

piensa en el futuro de su familia, de su cónyuge y de sus hijos y tal vez de otras personas, a 

las que va dirigido, a la muerte de aquel, el capital que ha ido formado por medio de su 

ahorro”.139  

Já os contratos de seguro estipulados credendi ou solvendi causa são aqueles em que 

o beneficiário é credor do estipulante, ou seja, quando o contrato é celebrado com a finalidade 

de extinguir um crédito (solvendi causa) ou em garantia ao pagamento da obrigação contraída 

em relação com o seguro (credendi causa). 

Vale dizer, a contratação do seguro pode ser vinculada à garantia de uma obrigação, 

o que abre a possibilidade de que seja operada tanto pelo devedor, como pelo credor, 

detentores do interesse, sem possibilidade de, no tocante ao montante da obrigação garantida, 

revogar-se ou alterar-se a designação do beneficiário, como, aliás, nosso Código Civil é 

expresso140. 

A exceção à livre revogabilidade da designação de beneficiários, nesta hipótese, nos 

parece correta, já que o seguro é vinculado a outro negócio jurídico. Há, em outros termos, 

uma estipulação em favor do beneficiário, que também é titular do interesse segurado.  

Tzirulnik, Cavalcanti e Pimentel, comentando a norma do art. 791 do Código Civil, 

esclarecem141: 

A indicação onerosa impossibilita a substituição de beneficiário. Nesta 
hipótese a impossibilidade de substituição não decorre de ato de vontade do 
contratante e sim da vinculação do seguro a outro negócio jurídico, onde há 
uma obrigação garantida. Desnecessário, assim, que se exija manifestação de 
renúncia. A partícula alternativa utilizada no texto legal (ou renúncia ou 
vinculação) afasta qualquer dúvida. Extinta a obrigação garantida, 
desaparece a vinculação, razão pela qual o tratamento jurídico passa a ser de 
designação gratuita. O adimplemento parcial da obrigação garantida 
possibilita que sobre a parcela do seguro correspondente ao montante já pago 
haja nova designação. 

 

Não se olvide, a propósito, que, por mais que o Código Civil traga, na norma do art. 

791, a previsão de que o beneficiário não pode ser livremente substituído pelo segurado 

quando o seguro tiver por causa a garantia de alguma obrigação, julgados estão sendo 
                                                 
139 El beneficiário em el seguro de vida. Barcelona: Jose Maria Bosch Editor, 1998, p. 68. 
140 Código Civil, art. 791 - Se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como causa 
declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário, por ato entre vivos ou de 
última vontade. 
141 Op. cit. p. 170-171. 



proferidos, e não é de hoje, no sentido de que o segurado, nos casos de sinistro de invalidez, 

ou seu beneficiário legal, no caso de sinistros de morte, é que deveriam ter a disponibilidade 

do capital segurado, para o efeito de quitar (ou eventualmente não o fazê-lo com o emprego 

desses recursos, mas com as forças do inventário) o saldo devedor. No capítulo seguinte será 

analisado um acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nesse sentido. 

 

5.2.2.2. Seguro de acidentes pessoais 

 

Nosso Código Civil é omisso na conceituação de seguro de acidentes pessoais. Para 

bem compreendê-lo, portanto, é necessário buscar auxílio da doutrina e das normas 

administrativas editadas pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados sobre a matéria. 

O objetivo deste tópico, longe de esgotar o tema, o qual justificaria inclusive a 

apresentação de outro trabalho acadêmico, é apresentar descritivamente, com apoio eventual 

da doutrina, o conceito desse seguro, do acidente que faz incidir a garantia e as principais 

coberturas oferecidas.  

A doutrina especializada define o seguro de acidentes pessoais como aquele que 

“garante o segurado contra riscos de lesões corporais decorrentes de causas violentas e 

externas, provocando sua morte ou invalidez” 142. 

Daí, podemos concluir que o acidente pessoal que fará incidir a cobertura deve ser 

compreendido como a lesão corporal decorrente de causa violenta e externa. 

A Circular Susep nº 29, de 20 de dezembro de 1991, depois de conceituar o seguro 

de acidentes pessoais como aquele que “tem por objetivo garantir o pagamento de uma 

indenização ao segurado ou a seus beneficiários, caso aquele venha a sofrer um acidente 

pessoal, observadas as condições contratuais”143, cuidou de definir acidente pessoal como: 

“o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, 
involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e 
independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como 
conseqüência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do 
segurado ou torne necessário o tratamento médico”144. 

                                                 
142 TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton. Op. cit. p, 159. 
143 Circular Susep 29/1991, artigo 1º, disponível para consulta em http://www.susep.gov.br/textos/Cir.29-
91Consolidada.pdf – acesso em 20 de julho de 2012. 
144 Circular Susep 29/1991, artigo 1º, § 1º. Idem. 



 

A vagueza da norma administrativa, que traz 4 (quatro) condições sucessivas – 

“exclusiva e diretamente externo”, “súbito”, “involuntário” e “violento” – para o 

reconhecimento do evento lesivo como acidente, foi parcialmente remediada pela autarquia na 

mesma Circular, que apresentou longo rol de riscos excluídos145 e elencou outros fatos 

objetivos encampados pelo conceito de acidente: 

§ 2º - Incluem-se, ainda, no conceito de acidente pessoal as lesões decorrente 
de:   

I - ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas 
o segurado ficar sujeito em decorrência de acidente coberto;  

II - escapamento acidental de gases e vapores;  

III - seqüestros e tentativas de seqüestros; e   

IV - alterações anatômicas ou funcionais da coluna  vertebral, de origem 
traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações 
radiologicamente comprovadas. 

 

§ 3º - Não se incluem no conceito de acidente pessoal:  

I - as doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam suas causas, 
ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente 
por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, 
resultantes de ferimento visível;  

II - as Intercorrências ou complicações conseqüentes da realização exames, 
tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente 
coberto. 

 

O seguro de acidentes pessoais apresenta, no mundo todo146, e também no Brasil147, 

quatro coberturas básicas: 

c) Capital em caso de morte acidental, a ser pago aos beneficiários; 

d) Capital em caso de incapacidade total ou permanente, ou a parte proporcional 

desse capital, se a incapacidade for parcial e permanente, seguindo uma tabela 

pré-fixada; 

                                                 
145 Circular Susep 29/1991, artigo 2º. Idem. 
146 LARRAMENDI, I. H. de; PARDO, J. A; CASTELO, J. Manual básico de seguros. Coleção de manuais 
Mapfre. 1ª ed. em língua portuguesa. [S.l]: Edições Técnicas, [sem ano de publicação], p. 46. 
147 Circular Susep 29/1991, artigo 3º, disponível para consulta em http://www.susep.gov.br/textos/Cir.29-
91Consolidada.pdf 

 



e) Pensão diária em caso de invalidez temporária, durante os dias em que o 

segurado esteja incapacitado para o trabalho (essa cobertura traz um limite 

máximo de dias em que a pensão será devida); 

f) Gastos de assistência médica que o acidentado necessite para a sua cura. 

 

5.2.3. As tábuas de mortalidade 

 

Outra característica importante dos seguros de pessoas refere-se à forma como são 

taxados os prêmios: por meio das chamadas “tábuas de mortalidade” e “tábuas de 

sobrevivência”. 

Nesse ponto, sobressai a empresarialidade da atividade seguradora, já analisada no 

capítulo 3, à medida que toda a estruturação dos seguros de vida depende de princípios 

atuariais complexos. 

Para o que interessa ao presente estudo, já que os seguros prestamistas também são 

taxados por meio da utilização dessas tábuas, não é necessário um estudo aprofundado destes 

princípios, bastando compreender que atuários e matemáticos desenvolvem tábuas de 

mortalidade e tábuas de sobrevivência idade por idade que lhes permitem calcular a 

probabilidade de morte e sobrevivência de cada um dos indivíduos de um grupo de 100.000 

pessoas que nascem.  

Kaizô Iwakami Beltrão e Sonoê Sugahara148 explicam que essas tábuas são 

instrumentos que permitem calcular as probabilidades de vida e morte de uma população, em 

função da sua idade, promovendo a descrição estatística da mortalidade. 

Por isso é que são utilizadas não só por seguradores, como por demógrafos, atuários 

e outros investigadores em uma grande variedade de problemas e questões relacionadas com a 

duração da vida humana149. 

A dinâmica dos seguros de vida e acidentes pessoais, portanto, implica a utilização 

de tábuas de mortalidade e de sobrevivência para o cálculo dos prêmios e a constituição de 

                                                 
148 BELTRÃO, Kaizô Iwakami; SUGAHARA, Sonoê. Tábua de mortalidade para os funcionários públicos civis 
federais do poder executivo por sexo e escolaridade: comparação com tábuas do mercado. Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – disponível em 
http://www.ence.ibge.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=74692cd9-f060-4689-9c0e-
dedb72b4e583&groupId=37690208 – acessado em 20 de agosto de 2012. 
149 Para saber mais sobre as tábuas de mortalidade ver: ORTEGA, Antonio. Tablas de mortalidad. San José: 
CELADE, 1987. 



reservas. Como se verá, o seguro prestamista segue essa mesma dinâmica e, talvez, surja daí o 

equívoco que consiste em classificá-lo exclusivamente como típico seguro de pessoas. 

 



 

6. O SEGURO PRESTAMISTA 

 

6.1. Marco regulatório 
 

Como já se teve a oportunidade de discorrer acima, a legislação securitária pátria não 

está concentrada em um único texto legal, havendo disposições referentes aos seguros em 

geral dispersos em diplomas esparsos, dentre os quais se destacam o Código Civil, o Código 

de Defesa do Consumidor, O Decreto Lei 73/66 e o Código Comercial de 1850. 

No que se relaciona especificamente ao seguro prestamista, modalidade em franco 

desenvolvimento no mercado nacional, não há no ordenamento jurídico uma lei sequer que se 

atenha exclusivamente a regulá-lo, ficando toda sua normatização sujeita às intervenções de 

órgãos administrativos responsáveis pela regulação do mercado de seguros, tais como a 

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e o CNSP (Conselho Nacional de Seguros 

Privados), que o inserem na modalidade de seguros de pessoas. 

Essa ausência de um marco regulatório sobre o assunto, contudo, não é privilégio 

nacional. Mesmo em países como a França150 e a Espanha151, que dispõem de uma 

codificação dedicada aos contratos de seguro, o seguro prestamista não é tratado 

objetivamente nesses diplomas estrangeiros. 

Longe de se traduzir em algum benefício para a matéria, a falta de regulamentação é 

origem de inúmeras dúvidas que nascem quando da análise sistematizada desta figura 

contratual.  

Ao refletir sobre a realidade francesa, que não é muito diferente da brasileira, 

Kullmann aponta a dificuldade de interpretação do contrato de seguros prestamista concluindo 

                                                 
150 Kullmann comenta que apesar de bastante disseminado, com forte utilidade social e econômica, indispensável 
ao desenvolvimento do crédito, não há menção ao seguro prestamista no Código de Seguros francês. Sua 
compreensão é apenas possível por meio da análise de alguns documentos esparsos e de regras gerais do Código 
de Seguros e do Código de consumos, da regulamentação dos seguros em grupo. In BIGOT, Jean. Traité de droit 
des assurances: les assurances de personnes. Paris: LGDJ, 2007. t.4. p. 777-778. 
151 CONTRERAS, Isabel Cortés; ECHAURI, Joaquín Ruiz. Los seguros de protección de pagos: impacto en 
nuestro sistema jurídico de la problemática surgida en el Reino Unido respecto a los PPI. Revista de la 
Asociación Española de los Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros. [on-line]. Ed. 39. 
Granada: 2012. Disponível na Internet: < http://www.asociacionabogadosrcs.org/revistas/rc39.pdf> ISSN 1887 - 
7001 



que a cumulação de diversos diplomas legais sobre uma mesma matéria deixam uma 

impressão de “perfeita incongruência”152. 

Talvez seja essa, de fato, a melhor tradução do problema causado pela ausência de 

um marco legal do seguro prestamista no Brasil. Como se explicitará adiante, apesar de a 

SUSEP e o CNSP considerarem o seguro prestamista como um contrato pertencente à 

modalidade de seguros de pessoas, esse tratamento simplista não tem o condão de abarcar 

toda a matéria, deixando muitas arestas a serem aparadas. 

Apesar das incongruências dessa visão dos órgãos reguladores, contudo, para o 

conhecimento dos elementos dessa figura contratual, não há como se afastar da análise dos 

marcos legais já mencionados acima, em especial do Código Civil, parte geral e capítulo 

relativo aos contratos de seguro, e o Código de Defesa do Consumidor, bem como das normas 

administrativas esparsas que regulam o funcionamento dos contratos coletivos de pessoas, 

entre eles a Resolução CNSP 117/2004153, Circular SUSEP 302/2005154, Circular SUSEP 

317/2006155, Resolução CNSP 140/2005156, (com redação alterada pela Resolução CNSP 

148/2006) e Circular SUSEP 339/2007157. 

 

6.2. Definição 

 

Diante da ausência de um regramento específico e da dificuldade imposta por essa 

realidade, a definição do seguro prestamista deve ser buscada na prática, integrando seus 

elementos essenciais para compreensão mais próxima possível de seu objeto. 

A SUSEP define o seguro prestamista como sendo “aquele [contrato] no qual os 

segurados convencionam pagar prestações ao estipulante para amortizar dívida contraída ou 

para atender a compromisso assumido. O primeiro beneficiário é o próprio estipulante pelo 

                                                 
152 BIGOT, Jean. Traité de droit des assurances: les assurances de personnes. Paris: LGDJ, 2007. t.4. p. 778 
153 Altera e consolida as regras de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco oferecidas 
em plano de seguro de pessoas. 
154 Dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco 
oferecidas em plano de seguro de pessoas. 
155 Dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco 
oferecidas em planos de seguros coletivos de pessoas. 
156 Altera e consolida as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por sobrevivência 
oferecida em plano de seguro de pessoas. 
157 Altera e consolida regras e critérios complementares de funcionamento e de operação da cobertura por 
sobrevivência oferecida em planos de seguro de pessoas. 



valor do saldo da dívida ou do compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será paga ao 

segundo beneficiário, indicado pelo segurado. O seguro prestamista, geralmente, apresenta as 

coberturas de morte, invalidez e desemprego”158. 

Analisando as especificidades do tipo contratual, todavia, constata-se a ausência de 

rigor conceitual na definição proposta pelo órgão regulador.  

Em primeiro lugar, a conceituação apresentada parece ter sido inspirada em figura 

contratual que nem seguro é, já que divorciada das ideias de interesse, risco, prêmio. Quando 

refere a pagamento de prestações para amortizações de dívidas, parece fazer menção a um 

produto bancário e não securitário. 

Uma definição mais próxima seria a de um seguro que garante interesse do 

fornecedor e do tomador do crédito em afastar o risco de inadimplência. 

O que a SUSEP parece não ter conseguido enxergar é que o seguro prestamista 

garante interesse não só do tomador do empréstimo, mas também, e sobretudo, do fornecedor 

do crédito.  

De fato, não há como se escapar da conclusão irresistível de que o principal interesse 

que esse seguro visa a proteger é a quitação do crédito, seja da perspectiva do tomador, que 

não quer ver seu patrimônio exposto em caso de infortúnio, seja da perspectiva do fornecedor, 

que, na realidade, diminuiu a nível próximo de zero o risco de inadimplência. 

Essa circunstância, como se analisará mais à frente, é suficiente para deslocar o 

seguro prestamista para a classe dos seguros de danos, o que demonstra outro equívoco do 

órgão estatal, que, ao regular a comercialização do prestamista, o inseriu na modalidade de 

seguro de vida coletivo. 

 

6.3. Capital segurado 

 

O capital segurado corresponde à importância máxima a ser paga pela seguradora em 

função da garantia contratada no seguro prestamista.  

As condições gerais das apólices de seguros comercializadas no Brasil preveem duas 

formas de contratação: com capital segurado decrescente ou variável e com capital segurado 

fixo.  
                                                 
158 Em <http://www.susep.gov.br/menubiblioteca/seguro_pessoas_606>. Acesso em 20 de junho de 2012. 



A análise dessas formas de contratar o montante do capital será importante para o 

estudo que esta dissertação propõe sobre a natureza jurídica do seguro prestamista. 

A forma mais comum é a contratação de capital segurado decrescente ou variável, 

em que a indenização corresponderá sempre ao valor da dívida de responsabilidade do 

segurado junto ao estipulante na data do efetivo pagamento.  

O objeto da garantia é a quitação de uma dívida que vai diminuindo mensalmente 

com os pagamentos realizados pelo segurado, razão pela qual é correto afirmar que o capital 

segurado decresce na mesma proporção, por isso a terminologia capital decrescente ou 

variável. 

Assim, verificada a ocorrência de qualquer um dos riscos que farão incidir a 

cobertura, a dívida será satisfeita junto ao fornecedor do crédito no exato valor do saldo 

devedor no momento do sinistro. Não há que se falar em valor remanescente, sendo o 

estipulante/fornecedor o único beneficiário neste contrato. 

A outra forma conhecida é denominada contratação por capital fixo (ou não 

decrescente), quando o valor da indenização corresponder ao valor total inicial do crédito 

fornecido, ou seja, não sofrerá qualquer modificação ao longo da execução do contrato. 

Quando o capital segurado ultrapassar o saldo da dívida no momento do sinistro, o 

valor remanescente, resultante da diferença entre o capital segurado inicial e o saldo devedor, 

será pago aos beneficiários indicados ou legais. 

 

6.4. Partes 

 

O seguro prestamista é contrato acessório que se origina, sempre, de um contrato 

celebrado entre a pessoa jurídica que fornece o crédito aos consumidores nas suas mais 

variáveis formas (financiamento, empréstimos consignados, venda de produtos a prazo no 

varejo, etc.), e uma seguradora.  

Esse contrato principal prevê que essa empresa, que atuará como estipulante, dê aos 

seus clientes que tomam o crédito a opção de aderir ao seguro. 

Trata-se, portanto, de um seguro coletivo, onde comumente são partes o segurador, o 

estipulante, o segurado/mutuário e o beneficiário. Todavia, até mesmo pelas particularidades 

do tipo contratual, as figuras do estipulante, do beneficiário e do segurado se confundem. 



 
 

6.4.1. Segurador 

 

No Direito brasileiro, apenas as companhias seguradoras expressa e especialmente 

autorizadas pelo Estado podem atuar no mercado de seguros (empresarialidade). No caso do 

seguro prestamista, a seguradora deve estar expressamente autorizada a atuar no ramo dos 

seguros de pessoas. 

 

6.4.2. Estipulante 

 

Os contratos de seguro prestamista são contratos coletivos por excelência, muito 

embora possam ser, em casos raros, individuais159.  

É certo que um contrato de seguro coletivo não pode ser estipulado senão por uma 

pessoa jurídica. Aqui, para a modalidade de seguro em análise, o estipulante será sempre a 

instituição que concede o crédito, quer seja essa um banco, uma financeira ou uma loja de 

varejo, sendo esse rol apenas meramente exemplificativo e não havendo exigência legal de 

que tenha sido constituída com a finalidade exclusiva de concluir tal contrato. 

Na dinâmica de contratação do seguro prestamista, cabe ao estabelecimento de 

crédito, que tenha proposto a adesão a seu mutuário, receber materialmente seu consentimento 

e fazer com que ele assine os documentos necessários à adesão. É o fornecedor do crédito que 

irá, por exemplo, entregar a seu cliente, candidato à adesão ao seguro prestamista e à 

aquisição de crédito, o formulário de saúde que deverá ser preenchido. 

 

6.4.2.1. Interesse do estipulante 

 

                                                 
159 Há de se considerar neste ponto que os contratos individuais para garantia do pagamento de uma dívida não 
são tão atrativos ao consumidor em termos de prêmios e coberturas. Conforme já se mencionou, a precificação 
dos contratos de seguro prestamista coletivos se utilizam de tábuas de mortalidade, o que possibilita sensível 
redução nas taxas de prêmios cobradas para capitais segurados idênticos ou mesmo superiores.  

 



Para a análise da natureza jurídica do contrato, que será feita mais adiante, fazem-se 

necessárias algumas digressões sobre o interesse do estipulante. Se é certo que o contrato de 

seguro prestamista oferecido aos tomadores de crédito preveem garantias para os riscos de 

morte, incapacidade e desemprego, não é certamente sobre tais riscos que recaem o interesse 

do estabelecimento que concede o crédito. 

Os fornecedores de crédito, beneficiários do seguro prestamista, tem uma tendência 

clara e bastante compreensível de buscar a ampliação das garantias que lhe permitam 

recuperar os fundos emprestados, lançando mão de instrumentos disponíveis, seja por meio da 

exigência de cauções, de garantias reais ou de seguros.  

O interesse segurado no seguro prestamista, observado a partir da ótica da instituição 

creditícia, é, portanto, o próprio crédito e não a vida ou a integridade física do 

segurado/mutuário.  

Para o fornecedor a certeza deste mecanismo é uma fórmula ideal: em caso de 

sinistro, o segurador deve quitar a parcela do financiamento diretamente à instituição, 

independentemente de qualquer questão relacionada ao patrimônio do segurado.  

Constata-se, pois, que, muito mais que um estipulante e beneficiário, o fornecedor do 

crédito, por ter seu interesse diretamente garantido, atua como verdadeiro segurado. 

 

6.4.3. Segurados/Mutuários 

 

No seguro prestamista, o segurado mais óbvio é o mutuário, tomador do crédito. 

Como o seguro garante o pagamento de um débito caso ocorra um dos riscos previstos no 

contrato, não é possível imaginar que uma pessoa, seja física ou jurídica, que não tenha 

interesse na aquisição de um crédito, candidate-se a um seguro dessa natureza. 

 

6.4.3.1.- O interesse do segurado 
 

O segurado adere ao seguro prestamista para não ver seu patrimônio exposto, 

prejudicando a si e a seus familiares, em caso de acontecer algum evento que afete sua 

capacidade financeira e o impeça de quitar um empréstimo contraído. 



Assim, muito embora os riscos decorram da morte, da invalidez ou do desemprego, o 

interesse que sobressai é a satisfação de um débito, ao contrário do que ocorre no seguro de 

vida, quando seu interesse primordial, como já se analisou, é de previdência. 

Essa realidade será diversa somente nos casos de o seguro ser contratado a capital 

fixo, pois, nessa hipótese, parte do capital segurado será pago para seus beneficiários. Nessa 

situação, sobressai o interesse típico daqueles verificados nos seguros de vida e acidentes 

pessoais. 

 

6.4.4. Beneficiário 

 

No seguro prestamista, a figura do beneficiário se confundirá sempre, em primeira 

análise, com a do estipulante.  

A Circular SUSEP 302/2005, em seu art. 37, parágrafo único, dispõe que 

nos seguros prestamistas, em que os segurados convencionam pagar 
prestações ao estipulante para amortizar dívida contraída ou para atender a 
compromisso assumido, o primeiro beneficiário é o próprio estipulante, pelo 
valor do saldo da dívida ou do compromisso, devendo a diferença que 
ultrapassar o saldo, quando for o caso, ser paga a um segundo beneficiário, 
indicado pelo segurado, ao próprio segurado ou a seus herdeiros legais.   

 

Dada a possibilidade de contratação de um seguro prestamista com capital segurado 

fixo, resultando em um saldo remanescente no momento do sinistro, como já se referiu acima,  

a legislação em vigor permite o pagamento da diferença a um segundo beneficiário indicado 

pelo segurado ou, em sua ausência, seus herdeiros legais, desde que obedecidas as regras de 

vocação hereditária previstas no Código Civil160. 

 

6.5. Coberturas 

 

                                                 
160 Código civil, art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em 
concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão 
universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão 
parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o 
cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais. 



Os contratos de seguro prestamista no Brasil normalmente são comercializados com 

as seguintes coberturas: morte, invalidez permanente e temporária, seja por doença ou 

acidente pessoal, e desemprego (anexos). 

Nas apólices analisadas, não foram encontradas coberturas relativas à sobrevida do 

segurado, muito embora pudessem ser perfeitamente cabíveis. Imagine-se, por exemplo, um 

contrato de financiamento, cuja duração se estende além do momento da aposentadoria do 

mutuário. Neste caso, poder-se-ia estipular uma cobertura que, caso o segurado/ mutuário 

esteja vivo, o segurador seria responsável pelo pagamento de um percentual das prestações 

mensais. Aqui, a queda da renda constituiria um motivo legítimo para uma cobertura com esse 

objeto. 

Como no capítulo anterior já se empreendeu uma análise pormenorizada sobre cada 

um das coberturas oferecidas nos contratos de seguro de pessoas, adiante apenas faremos 

menção a cada uma delas, destacando, se for o caso, alguma peculiaridade relacionada ao 

seguro prestamista. 

6.5.1. Cobertura para o caso de morte 

 

Entre os riscos dependentes da duração da vida humana, o risco de morte figura nos 

contratos de seguro prestamista vigentes no mercado nacional. Esta cobertura garante o 

pagamento do capital segurado quando da ocorrência do evento morte em qualquer época que 

este ocorra durante a vigência do contrato.  

Nas apólices analisadas o risco segurado compreende tanto as mortes decorrentes de 

causas naturais como aquelas decorrentes de causas acidentais, desde que não resultem de 

algum risco excluído161. 

 

                                                 
161 Nesse aspecto, as exclusões mais corriqueiras nos contratos são as seguintes: ato reconhecidamente perigoso; 
ato ilícito doloso praticado pelo segurado; ato ou operações de guerra, declarada ou não declarada, atos ou 
operações de guerra, declarada ou não, de guerra química ou bacteriológica, guerra civil, guerrilha, revolução, 
agitação, motim, revolta, sedição, sublevação, ou outras perturbações da ordem pública e delas decorrentes, 
exceto a prestação de serviço militar e os atos de humanidade em auxílio de outrem; furacões, ciclones, 
terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza; uso de material nuclear para 
quaisquer fins, incluindo a explosão nuclear, provocada ou não, bem como a contaminação radioativa ou a 
exposição a radiações nucleares ou ionizantes; doenças ou Lesões Preexistentes e não declaradas, desde que 
tivesse conhecimento o segurado; epidemia declarada pela autoridade competente; e suicídio nos primeiros 2 
(dois) anos, contados a partir do início de vigência do risco individual; intoxicações alimentares de qualquer 
espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo 
quando prescritos por profissional legalmente habilitado (médico). 



6.5.2. Invalidez permanente total por acidente 

 

Essa cobertura garante ao estipulante o pagamento de uma indenização até o limite 

do saldo devedor da dívida do tomador do crédito na ocorrência de invalidez permanente total 

por acidente pessoal coberto. 

As apólices costumam prever que a dívida apenas será saldada no momento em que a 

invalidez seja constatada em caráter definitivo, tendo sido avaliada quando da alta médica 

definitiva depois de esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis.  

 

6.5.3. Desemprego involuntário 

 

Algumas apólices preveem garantia para o risco de perda de renda ou desemprego 

involuntário.  

Aqui é unicamente o evento desemprego que enseja a incidência da cobertura 

contratada, pois, ainda que essa não implique necessariamente na diminuição de renda, em 

razão das indenizações trabalhistas devidas ao segurado, o pagamento da indenização 

securitária será devida.  

Normalmente, as apólices comercializadas no mercado nacional dispõem algumas 

condições para a incidência da cobertura do risco de desemprego, como, por exemplo, a 

previsão de um período mínimo de vínculo formal entre o mutuário/segurado e seu 

empregador e a ausência de um motivo que justifique a demissão. 

 

 

 

6.6. Carências 

 

A adoção de prazos de carência é praxe do mercado segurador nacional e está 

expressamente autorizada pelo Código Civil, tal como na norma dos arts. 797162 e 798163. 

                                                 
162 Código Civil, art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, 
durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. 



Tal prática consiste na imposição ao segurado de um período no qual, apesar de 

pagar prêmios, o segurador não está obrigado a garantir os interesses segurados em caso da 

ocorrência de determinado risco coberto. 

Neste ponto, é necessária uma distinção entre as coberturas possíveis de serem 

contratadas sob a égide de um seguro prestamista: aquelas relativas à integridade física do 

segurado, cujo prêmio é calculado a partir dos critérios de tábuas de mortalidade, devendo se 

submeter às regras dispostas para os seguros de pessoas, e aquela relativa à perda de renda por 

desemprego, mais afeito às normas do seguro de dano.  

Assim, da análise da norma civil que dispõe sobre carência, conclui-se que é lícito 

que se estipule prazo de carência para a cobertura de morte natural, por exemplo, mas não 

para os seguros de acidente pessoais.  

Neste tocante, partindo do exame das bases técnicas do seguro em grupo, Tzirulnik, 

Cavalcanti e Pimentel chegam a afirmar que “na experiência brasileira não se adota seguro de 

vida em grupo com prazo de carência, o que leva à conclusão de que, de fato, o artigo em 

exame aplica-se, tão-só, ao seguro de vida individual”164. 

Na leitura das condições gerais de inúmeras apólices de seguro prestamista, contudo, 

é bastante comum encontrar dispositivos prevendo prazos de carência para caso de morte – 

ainda que essa modalidade de contrato seja considerada pela esparsa regulamentação 

brasileira como um seguro coletivo de pessoas, o que reflete, também a partir desta ótica, a 

inadequação, contradição e dificuldade conceitual de uma classificação estanque do seguro 

prestamista nessa categoria, como pretende o órgão regulador. 

As apólices de seguro prestamista vigentes de maneira geral também incluem em 

suas condições o prazo de carência para garantia de suicídio, conforme previsto e autorizado 

pela norma do art. 798 do Código Civil. 

A adoção deste dispositivo no Código Civil tinha como objetivo encerrar uma 

discussão que se prolongava há anos sobre a voluntariedade e premeditação do suicídio, 

debate complexo que envolvia conhecimento dos mais variados campos do conhecimento. 

                                                                                                                                                         
163 Código Civil, art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos 
primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o 
disposto no parágrafo único do artigo antecedente. 
164 TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz  B.; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro de 
acordo com o novo Código civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: RT, 2003. P. 165. P. 185 



A jurisprudência, contudo, tem caminhado em sentido diverso da intenção do 

legislador, afastando a objetividade da norma quanto ao prazo de carência em caso de suicídio 

e voltando a falar em premeditação165. 

Quanto à cobertura para desemprego involuntário, porém, claramente regida pelas 

regras dos seguros de danos, o cenário é diferente. Não há na legislação pátria nenhuma 

previsão específica sobre a questão, não havendo qualquer óbice à estipulação de condições 

contratuais neste sentido. As apólices oferecidas no mercado de seguros com muita frequência 

preveem prazos de carência que variam de 30 a 180 dias contados da data de adesão. 

  

6.7. A proposta e a aceitação no seguro prestamista 

 

6.7.1. Declaração de Saúde e exame prévio 

 

A seleção de risco por meio de uma declaração de saúde ou por meio de um exame 

prévio não difere em nada daquela utilizada nos seguros de pessoas. Questionário médico, 

exame médico, análises complementares, confidencialidade, entre outros, são todos 

instrumentos passíveis de serem utilizados pelo segurador no momento da contratação. 

Assim, todas as normas aplicáveis ao seguro de vida típico no tocante a este ponto são 

também aplicáveis na contratação do seguro prestamista. 

Sendo o seguro prestamista um contrato estipulado pelo fornecedor do crédito junto a 

uma seguradora, nada mais natural que seja ela que ofereça, não apenas em um sentido 

jurídico, mas de fato, a adesão a seu cliente. Dos inúmeros documentos entregues ao mutuário 

deverão constar aqueles concernentes ao crédito e ao seguro especificamente. 

Entre as informações necessárias para o aperfeiçoamento do seguro prestamista, a 

proposta de adesão a um seguro coletivo compreende habitualmente um questionário de 

saúde, elaborado pelo segurador, que deve ser preenchido pelo candidato ao crédito e ao 

seguro, como ocorre nos seguros de vida e de saúde. 

De modo a empreender uma análise de risco mais completa, a seguradora poderia, 

ainda, exigir que o proponente passasse por uma avaliação médica prévia. Essa prática, 

contudo, apesar de recomendável, não é usual no Brasil. 

                                                 
165 RESP 1188091/MG. Relator: Nancy Andrighi. Julgamento em 24/04/2011. Publicado em 06/05/20122.  



É bastante corriqueiro, inclusive, a conclusão de contratos de seguro prestamista sem 

que se exija do mutuário qualquer informação sobre seu estado de saúde, principalmente em 

contratos em que o risco financeiro envolvido é de pequena monta, como naqueles celebrados 

junto a lojas varejistas. 

Diante da não exigência de preenchimento da declaração de saúde e/ou de um exame 

prévio de saúde, a seguradora não poderá no momento do sinistro, por exemplo, alegar 

qualquer irregularidade para a não quitação do débito do mutuário junto ao beneficiário. Isso 

porque, como a jurisprudência é caudalosa166, a seguradora não pode, se não pediu declaração 

de saúde na fase pré-contratual, vir somente depois de concretizado o sinistro, alegar doença 

preexistente.  

 

6.7.2. Consensualidade e consentimento tácito 
 

A expressão de consentimento do segurador no contrato prestamista segue as 

mesmas regras gerais aplicáveis aos demais seguros. Como pontuam Tzirulnik, Cavalcanti e 

Pimentel167, ao interpretarem a norma do art. 758 do Código Civil 168, basta o simples 

consenso para a formação do contrato. 

No seguro prestamista, a consensualidade aflora de maneira evidente, pois, por se 

tratar de um contrato acessório, relacionado à concessão de um crédito, e em razão da própria 

forma como é comercializado, é, no mais das vezes, consentido até mesmo de forma tácita.  

Os mesmos autores explicam que: 

(...) o texto legal não estabelece forma especial para a validade do contrato. 

Passando-se à praxe (usos e costumes) negocial, observaremos que frequentemente 

os contratos de seguros são concluídos e executados sem a existência de aceitação 

expressa pelas seguradoras, bastando que as mesmas não hajam recusado por escrito 

                                                 
166 STJ, 4ª Turma, REsp 116.024, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u.,  j. 20.05.2003, DJ 25.08.2003, in 
RTAMG vol. 90, p. 561 e RTAMG vol. 91, p. 561; Apelação Cível n. 34.801-4, São Paulo, 6ª Câmara de 
Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Mohamed Amaro, em 20.08.98, Unânime, ‘in’ JUIS, Edição nº 31; Apelação 
Cível n. 095.913-4, São Paulo, 2ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Cezar Peluso, em 29.08.00, 
Unânime; TJSP, Ap. Cível n. 144.587-4/3, 2ª Câmara de Janeiro/2004 de Direito Privado, rel. Des. Maia da 
Cunha, v. u., j. 17.02.2004 
167 TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz  B.; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro de 
acordo com o novo Código civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: RT, 2003. P. 42 
168 Código Civil, art. 758: O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na 
falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. 



as propostas recebidas. Isso se dá no cotidiano. O negócio é formado de modo a 

prescindir da emissão de qualquer exteriorização da vontade da seguradora, verbal 

ou escrita, e mesmo da cobrança ou da mera apresentação do valor do prêmio ao 

segurado. As normas legais e administrativas não desconhecem essa realidade. 

 

O consentimento tácito por parte do segurador resulta de um comportamento seu que 

permita a seu destinatário, no caso o mutuário, pensar que sua proposta de adesão foi aceita. 

Trata-se de um critério objetivo da apreciação valorativa deste comportamento.  

O consentimento do mutuário, por sua vez, exprime-se habitualmente pela assinatura 

de uma proposta de adesão, que lhe é entregue pelo fornecedor de crédito e dirigida à 

seguradora, que a recebe juntamente com uma declaração de saúde. Muito embora, lembre-se 

que, muitas vezes, o preenchimento da declaração de saúde é dispensado. 

No seguro prestamista, o consentimento tácito do mutuário pode acabar ensejando a 

nulidade do contrato, pois, na prática operacional, o seguro prestamista pode acabar se 

assemelhando à contratação de seguro sobre a vida de outrem. 

Neste caso, vale lembrar que o interesse na contratação de seguro sobre a vida de 

outrem deve ser expressamente declarado, conforme dispõe o art. 790 do Código Civil169, 

ensejando a aplicação da pena de falsidade, tornando nulo o contrato, conforme disposto no 

art. 166, VII,170 do mesmo diploma, em razão da ausência de um de seus elementos 

essenciais.  

Essa ressalva é especialmente importante no caso do seguro prestamista, pois o 

estabelecimento de crédito é o estipulante e também o terceiro beneficiário, requerendo 

especial atenção a forma pela qual se expressa o consentimento do segurado.  

 

6.8. Dever de Informação 
 

Inicialmente, adverte-se a dificuldade em definir o termo “informação”, em razão de 

sua larga utilização tanto no linguajar cotidiano como no científico. Para fins deste trabalho, 

                                                 
169 Código Civil, art. 790. No seguro sobre a vida de outros, o proponente é obrigado a declarar, sob pena de 
falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado. 
170 Código Civil, art. 166, VII. É nulo o negócio jurídico quando: VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou 
proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 



será adotada a definição utilizada por Josep LLobet I Aguado171, alertando que a escolha tem 

um caráter instrumental, com intuito de direcionar o conceito para a fase pré-contratual. 

Assim, a informação será aqui tratada como: 

(...) un elemento de conocimiento suministrado obligatoriamente por una de las 

partes contratantes (deudor de la obligación de información) a la otra parte (acreedor 

de la obligación, teniendo como objeto principal la adecuada formación del 

consentimiento contractual de este último, tanto en lo referente a los aspectos 

jurídicos como materiales del negocio. 

 

Como já exposto, a comercialização do seguro prestamista vem aumentando de 

forma exponencial a cada ano em muitos países, tendo como um dos principais fatores de 

propulsão a crise financeira internacional que tem afetado de forma contundente os mercados 

financeiros nacionais172.  

As práticas comerciais, contudo, não tem se atentado para o problema da oferta 

indiscriminada deste produto, que deve necessariamente se adequar não apenas ao interesse 

do fornecedor do crédito, mas também às necessidades do tomador/segurado. 

Na Inglaterra, por exemplo, onde este contrato é bastante difundido já há algum 

tempo, a FSA (Financial Services Authority), entidade que supervisiona o mercado financeiro 

inglês, já detectou uma série de problemas relacionados a más práticas comerciais, derivadas, 

entre outras razões, da mais total falta de informação ao consumidor sobre as condições 

contratuais, coberturas e exclusões.  

Entre os problemas levados à FSA é muito comum encontrar oferta de apólices a 

autônomos aos quais não se aplica a cobertura prevista para o caso de desemprego, denotando 

a falta de adequação das coberturas oferecidas às necessidades do mutuário. 

Não menos frequente, são os casos nos quais os consumidores são levados a acreditar 

que a contratação do seguro é condição inafastável para a obtenção de um empréstimo 

bancário.  

                                                 
171 LLOBET I AGUADO, Josep. El deber de información en la formación de los contratos. 1 ed. Madrid: 
Marcial Pons. 1996, p. 33.  
172 CONTRERAS, Isabel Cortés; ECHAURI, Joaquín Ruiz. Los seguros de protección de pagos: impacto en 
nuestro sistema jurídico de la problemática surgida en el Reino Unido respecto a los PPI. Revista de la 
Asociación Española de los Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros. [on-line]. Ed. 39. 
Granada: 2012. Disponível na Internet: < http://www.asociacionabogadosrcs.org/revistas/rc39.pdf> ISSN 1887 – 
7001. P. 



Em casos mais graves, ainda, há consumidores que sequer sabem que aderiram a 

algum tipo de contrato de seguro.  

Na Inglaterra, esse tipo de comportamento tem sido duramente combatido. A FSA 

publicou em sua página na internet algumas sanções impostas a entidades seguradoras, como 

é o caso da multa de £770.000 imposta ao Swinton Group Limited173. 

No Brasil, a questão relacionada à informação tem gerado um enorme número de 

demandas de consumidores no judiciário, bem como ações civis públicas intentadas pelo 

Ministério Público contra seguradoras, grandes redes varejistas, corretoras de seguros e 

financeiras em diversos Estados174. 

O problema nasce por ser cada vez mais comum, como já mencionado, a oferta do 

seguro prestamista em grandes lojas de varejo para garantia dos parcelamentos a perder de 

vista oferecidos para aquisição de bens de consumo.  

A oferta é normalmente feita no momento da conclusão da compra, à míngua de 

qualquer informação substancial sobre o produto securitário que está sendo oferecido, por um 

funcionário da loja, cuja função primeira normalmente é a de operador de caixa e que está 

pressionado pela necessidade de alcançar uma meta de venda imposta por sua gerência. 

Nesses casos, o cliente, consumidor de crédito pessoal, se convencido da contratação, 

muitas vezes não recebe nem ao menos um folheto explicativo, limitando-se a loja a lhe 

entregar uma papeleta emitida pela máquina registradora que demonstra a adesão a um 

serviço de seguro. 

A prática operacional mostra, que, em razão do baixo risco financeiro envolvido 

nessas contratações, a seguradora costuma até mesmo dispensar o preenchimento da 

declaração prévia de saúde, muito embora não seja incomum negar o pagamento de um 

                                                 
173 A título de informação, a sanção foi aplicada porque a seguradora embutia o prêmio de um seguro prestamista 
não solicitado na contratação de qualquer seguro residencial ou de automóvel com prêmio fracionado, 
desvirtuando inteiramente a figura contratual ao desvincular este tipo de seguro da concessão de um crédito, 
tornando inócua a cobertura contratada. Na análise das denúncias que chegaram até a FSA, considerou-se que a 
seguradora não demonstrou em praticamente nenhum dos casos que o cliente reunia os requisitos necessários 
para a contratação do seguro nem que a apólice atendia às necessidades reais dos segurados. O seguro foi 
vendido desta forma a mais de quatrocentos mil consumidores. Além disso, os consumidores não receberam a 
informação clara e adequada de que a contratação do seguro prestamista era totalmente opcional e independente 
das demais. Em <http://www.fsa.gov.uk/pages/library/communication/pr/2009/145.shtml>. Acesso em 10 de 
agosto de 2012. 
174 Processo n. 0023707-48.2007.8.19.0001, Ministério Público x C&A Moda e outro, 2ª Vara Empresarial da 
Comarca do Rio de Janeiro; Processo n. 0003785-61.2012.8.22.0001, Ministério Público x Cardiff do Brasil 
Vida e Previdência e outros, 7ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho; Processo  



sinistro com alegação na preexistência de alguma moléstia grave conhecida pelo segurado. As 

consequências desta prática negocial já foram tratadas acima. 

Esse modus operandi, cada vez mais comum no que se relaciona a seguros de menor 

monta, encerra uma série de atentados ao direito de informação afiançado pela legislação ao 

consumidor. 

Como já referido no Capítulo 4, o Código de Defesa do Consumidor garante ao 

segurado o direito de receber informação clara, precisa e adequada175 sobre as condições do 

contrato ao qual está aderindo, devendo ser especificadas todas as garantias que estão sendo 

contratadas, exclusões de cobertura, limitações, prazos de carência, etc. 

A falta da informação que deveria ser prestada ao consumidor pode ensejar, até 

mesmo, a nulidade da cláusula ou do contrato176, com fundamento jurídico tanto no diploma 

civil 177 como no diploma consumerista. 

Marques, Benjamin e Miragem, ao comentar a supracitada norma, chamam atenção 

para o fato de que a “obrigação de bem explicar o plano, o contrato, o preço, os extratos ou o 

uso do objeto é do fornecedor, assim como a obrigação de entregar cópia do contrato, cópia 

dos documentos contratuais, manter documento de cancelamento do contrato, e informar o 

cancelamento da dívida aos bancos de dados, além da obrigação de preencher e ler bem os 

documentos contratuais” 178. 

A grande parte da litigiosidade envolvendo contrato de seguro prestamista no Brasil 

hoje, portanto, diz respeito a má qualidade da informação prestada na fase pré-contratual, 

como acontece em outros países. Esse, todavia, não é um problema derivado da ausência de 

regulamentação da matéria nem tampouco uma exclusividade da comercialização deste 

seguro.  

                                                 
175 Código de Defesa do Consumidor, art. 6º – São direitos básicos do consumidor: (...) III – a informação 
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 
176 Neste sentido, MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e; MIRAGEM, 
Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: arts. 1º ao 74 – aspectos materiais. São Paulo: RT, 
2003. p.150 
177 Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a 
direito resultante da natureza do negócio. 
178 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e; MIRAGEM, Bruno. 
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: arts. 1º ao 74 – aspectos materiais. São Paulo: RT, 2003. 
p.150 



A massificação também atinge outros contratos e esse problema é constatado nos 

mais diversos ramos de outras atividades importantes para a economia, tais como telefonia, 

serviços bancários, saúde suplementar, entre outros. 

 

6.9. Natureza jurídica 

 

Nos tópicos anteriores o seguro prestamista foi analisado em suas minúcias, tanto no 

que diz respeito a sua tipologia como no que se refere à forma como são operados e 

comercializados. 

Buscou-se, dessa forma, colher elementos que permitam, em conjunto com as 

premissas traçadas nos Capítulos 2, 3 e 4, uma análise segura sobre a natureza jurídica desse 

tipo securitário complexo, de características híbridas, e que é, não só no Brasil, mas como em 

diversas outras legislações, tratado como se fosse um seguro de pessoas convencional. 

Antes de iniciarmos esse estudo sobre a natureza jurídica do seguro prestamista, 

contudo, cumpre aqui revisitar algumas das premissas que serão utilizadas para a análise 

proposta. 

Em primeiro lugar, pontuou-se que o contrato de seguro é comutativo, e não 

aleatório, como se costumava afirmar, à medida que há uma prestação – a garantia a cargo do 

segurador -, e uma contraprestação em troca – dinheiro, a cargo do segurado.  

Em segundo lugar, demonstrou-se que, numa concepção moderna do contrato de 

seguro, que enxerga nele a transindividualidade e a comutatividade que lhe são inatas, a 

conclusão irresistível que se chega é a de que o interesse econômico do segurado na 

conservação de um bem (uma máquina, uma planta produtiva, um crédito, etc.), no caso dos 

seguros de danos, ou na manutenção da vida ou da integridade física de determinada pessoa 

(sua ou de outrem), caso dos seguros de pessoas, é o objeto material do contrato de seguro. 

Em outras palavras, não se deve materializar, “coisificar” o interesse, pois este é uma 

relação de valor em sentido amplo, o que significa que não é um determinado bem ou pessoa 

que são garantidos pelo contrato, mas sim o interesse do segurado sobre esse bem ou essa 

pessoa. 



Ainda analisando o interesse, ficou demonstrado que o segurado será sempre o titular 

do interesse garantido, pouco importando quem está nomeadamente informado como tal no 

instrumento comprobatório do seguro.  

Propõe-se, então, uma análise do seguro prestamista à luz do interesse garantido pelo 

contrato. 

 

6.9.1. Uma análise à luz do interesse protegido pelo contrato 

 

Vimos nos capítulos anteriores que o seguro prestamista é tratado em nosso 

ordenamento, bem assim, pela pouca doutrina específica disponível sobre o tema, como um 

típico seguro de pessoas. 

Numa análise apressada, podemos buscar em algumas peculiaridades do contrato 

elementos que justificariam esse entendimento: o prêmio nos seguros prestamistas é taxado de 

acordo com as chamadas tábuas de mortalidade, e assim o é porque, tal como ocorre nas 

modalidades mais conhecidas de seguros de pessoas – seguros de vida e de acidentes pessoais 

-, os riscos sobre os quais recai o interesse do segurado são, em suas duas principais 

coberturas, o de morte e o de invalidez. 

Todavia, a adequada técnica interpretativa dos contratos de seguros não deve levar 

em conta a natureza dos riscos garantidos, e tampouco a forma de taxação dos prêmios, mas 

sim a natureza dos interesses expostos a risco. O risco é o modo de ser do interesse, não se 

confundindo com ele. 

Como já se afirmou e reafirmou na presente dissertação, a conceituação legal do 

contrato de seguro dada pelo artigo 757 Código Civil positivou o interesse como objeto 

material da avença securitária, e é por isso que qualquer análise classificatória ou sobre a 

própria natureza do contrato não pode ignorar essa realidade. 

Também não se pode olvidar que o seguro prestamista foi desenvolvido como forma 

de facilitar a concessão do crédito ao consumo, auxiliando na manutenção do status quo 

organizacional da sociedade, justamente aí residindo sua importante função social.  

Assim, é evidente que a empresa que fornece o crédito, e que reduz seu risco a 

patamares próximos de zero com a contratação do seguro prestamista, afigura-se, juntamente 



com o mutuário/tomador do empréstimo, também como titular do interesse segurável, e, por 

isso, não se pode ignorar o seu interesse para qualquer exercício interpretativo que se faça. 

O seguro prestamista, portanto, implica sempre um duplo interesse, do tomador e do 

fornecedor do empréstimo -, e ambos devem ser considerados para uma correta interpretação 

do contrato. 

Dessa forma, partindo-se da ideia de interesse, veremos com facilidade que as 

aparências iniciais podem levar o intérprete a erro. Tanto o tomador do crédito como, e 

sobretudo, o estipulante, visam, com a celebração do seguro prestamista, a proteção de um 

crédito, o que nos permite afirmar que o tipo contratual está inserto na família dos seguros de 

danos, como o faz por exclusão a legislação australiana179. 

Mas o exercício interpretativo não pode parar por aí. 

Vimos alguns tópicos acima que o tipo contratual analisado permite a contratação de 

duas espécies de capital segurado: capital variável e capital fixo.  

Na primeira, o valor da indenização será sempre correspondente ao valor da dívida, a 

qual vai reduzindo mês a mês, de acordo com os pagamentos das parcelas devidas pelo 

segurado ao estipulante no contrato principal. Essa indenização, por isso, terá como único 

beneficiário o estipulante/segurado, nada restando para os beneficiários do segurado 

consumidor. 

Na segunda, o valor do capital é fixado no momento da contratação do seguro e 

corresponderá sempre ao valor total do empréstimo contraído no contrato principal. Em caso 

de sinistro, o capital segurado será pago proporcionalmente a duas classes de beneficiários: (i) 

ao estipulante/segurado fornecedor do crédito, na exata medida do saldo devedor do contrato 

principal, e (ii) àqueles contratualmente ou legalmente indicados, no valor remanescente, 

resultante da diferença entre o capital segurado inicial e o saldo devedor. 

Quando o seguro prestamista for contratado com valor capital fixo, assumirá um 

caráter dúplice, à medida que o segurado principal, tomador do empréstimo, certamente tinha 

interesse também (além daquele já tratado de garantir um crédito) em garantir o pagamento de 

um capital aos seus beneficiários em caso de falecimento durante a vigência do contrato, o 

que caracteriza, como já vimos, um seguro de vida temporário.  

                                                 
179 O Life Insurance Act de 1995, ao tratar da cobertura de incapacidade permanente, na parte 2, no sub-item 3, 
assim dispõe: “A contract of consumer credit insurance within the meaning of the Insurance Contract Act is not a 
continuous disability policy”. 



O seguro prestamista, nessas hipóteses, além de ser um típico seguro de dano quando 

analisado do ponto de vista do interesse do estipulante/segurado, se transmudará em peculiar 

seguro dúplice sob a ótica do segurado principal, que além de ter interesse em garantir um 

risco de crédito (inadimplência), tem também interesse em não deixar desemparados seus 

beneficiários legais, em animus típico de quem contrata seguros de vida. 

 

6.10. Estudo empírico 

 

Durante todo o trabalho, chamou-se atenção para o fato de que o seguro prestamista, 

apesar do extraordinário crescimento no mercado e da importante função social que exerce, é 

ainda incompreendido pelos exegetas e até pelos burocratas da SUSEP que, ao editarem as 

normas administrativas que regulam sua comercialização, o inserem na categoria dos seguros 

de vida, como se um típico seguro de pessoas fosse. 

Neste capítulo, foram apresentadas as principais características dessa figura 

contratual, sua forma de contratação, a importância da adequada informação aos 

consumidores para o aperfeiçoamento do contrato, as principais coberturas, bem como se 

discutiu sobre sua natureza jurídica, concluindo tratar-se de um seguro dúplice. 

Agora, analisar-se-á como o seguro prestamista é compreendido na jurisprudência e, 

para tanto, comentar-se-á acórdão proferido pela egrégia Terceira Câmara de Direito Civil do 

egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina (apelação 2006.040311-18) sobre a matéria. 

A escolha do acórdão não foi aleatória. Quando o mesmo foi proferido, em 2008, o 

mercado segurador brasileiro se atiçou, e diversos eventos, encontros e palestras foram 

organizados para discuti-lo180. Houve uma espécie de “demonização” do mesmo. 

Ainda hoje, passados 4 (quatro) anos, ainda se discute o teor daquela decisão181. 

A intenção, aqui, não é criticar a decisão em si, mas sim demonstrar como a 

compreensão equivocada do seguro prestamista – inclusive pelo órgão estatal que tem a 

                                                 
180 (AIDA – Associação Internacional de Direito de Seguros). Acórdão em destaque. In:  Revista eletrônica da 
AIDA Brasil. Vol. 3, nº 1, ago/2008, disponível em 
http://www.aida.org.br/revista/REVISTA_AIDA_SET2009.pdf, acessado em 20 de agosto de 2012. 
181 O site da Revista Cobertura de Mercado de Seguros informa que, em 19 de julho de 2012, houve uma 
palestra do Dr. Ayrton Pimentel, especialista em direito do seguro, no auditório do Clube Vida em Grupo, 
abordando o seguro prestamista. Nesse evento, segundo a matéria, o respeitado advogado comentou justamente o 
acórdão do Tribunal estadual catarinense que “concedeu o direito à indenização aos beneficiários do segurado 
em detrimento do estipulante, o contratante do seguro” 



atribuição de controlar e fiscalizar o mercado - pode levar a decisões atécnicas do ponto de 

vista do contrato de seguro, ainda que de sua leitura se perceba o animus de proteger o 

consumidor.  

Para facilitar a análise, o acórdão será transcrito na íntegra. 

 

6.10.1. O acórdão 

 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Apelação Cível n. 2006.040311-8 

Comarca de Canoinhas - Relator: Des. Marcus Tulio Sartorato 

Ementa: 

Direito Civil. Ação de cobrança. Empréstimo bancário atrelado a seguro de 
vida para cobertura de eventual saldo devedor. Morte do segurado. 
Instituição bancária que figura como primeira beneficiária na apólice e 
utiliza a indenização para quitar os débitos do contratante falecido. Capital 
segurado que não está sujeito às dívidas do segurado. Direito da esposa do 
de cujus em receber a indenização na sua integralidade. Dever do banco de 
ressarcir os valores indevidamente apropriados. Inteligência do art. 1.475 do 
código civil de 1916 (correspondente ao art. 794 do atual código civil). 
Sentença mantida. Recurso desprovido. 

A teor do art. 1.475 do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 794 do 
atual Código Civil), a indenização proveniente de seguro de vida não está 
sujeita às dívidas do segurado ou de sua família, não se admitindo que o 
banco que concede empréstimo ao segurado figure como primeiro 
beneficiário do seguro para a amortização das dívidas do de cujus. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 2006.040311-
8,da comarca de Canoinhas (1ª Vara), em que é apelante Banco do Brasil 
S/A, e apelados Maria Petrentchuk Voigt e outro: 

ACORDAM, em Terceira Câmara de Direito Civil, por votação unânime, 
negar provimento ao recurso. Custas legais. 

RELATÓRIO 

Adota-se o relatório da sentença recorrida que é visualizado às fls. 394/396, 
por revelar com transparência o que existe nestes autos, e a ele acrescenta-se 
que o MM. Juiz de Direito, Doutor Marcelo Trevisan Tambosi, julgou 
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de 
condenar o Banco do Brasil S/A a ressarcir a autora Maria Petrentchuk 
Voigt, os valores que recebeu a título do seguro de vida firmado pelo 
falecido esposo desta. 

Irresignado com o veredicto, Banco do Brasil S/A interpôs recurso de 
apelação (fls. 420/431) asseverando ser o legítimo beneficiário dos seguros 
de vida contratados por Waldemar Voight, mormente em razão das inúmeras 
dívidas que o mesmo possuía junto a sua instituição. Com base nesses 
argumentos pediu a reforma da sentença e a conseqüente improcedência do 
pleito inicial. 



Conquanto intimados, os autores deixaram transcorrer in albis o prazo para 
contra-razões (certidão de fl. 519). 

VOTO 

O cerne da quaestio consiste em averiguar se o réu Banco do Brasil S/A 
poderia figurar como primeiro beneficiário de um seguro de vida contratado 
por cliente, no intuito de quitar dívidas de empréstimos e financiamentos 
contraídos por este. Para tanto, imperiosa a análise de alguns dispositivos 
legais. 

Art. 1.471. O seguro de vida tem por objeto garantir, mediante o prêmio 
anual que se ajustar, o pagamento de certa soma a determinada ou 
determinadas pessoas, por morte do segurado, podendo estipular-se 
igualmente o pagamento dessa soma ao próprio segurado, ou terceiro, se 
aquele sobreviver ao prazo de seu contrato (CC/1916). 

Art. 1.475. A soma estipulada como benefício não está sujeita às obrigações, 
ou dívidas do segurado (CC/1916). 

Este último dispositivo foi reproduzido pelo atual Código Civil, nos 
seguintes termos: 

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o 
capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera 
herança para todos os efeitos de direito. 

José Augusto Delgado, em breve comentário sobre a matéria, discorre: 

O seguro de pessoas compreende o de vida em grupo, o de vida individual 
(morte e invalidez), o de acidentes pessoais, individuais ou coletivo, o de 
renda de eventos aleatórios [...]. 

O de vida em grupo tem como cobertura básica a morte por qualquer causa e 
como cobertura adicionais a indenização especial de morte por acidente, a 
invalidez permanente total ou parcial por acidente e a invalidez permanente 
total por doença. 

O de vida individual tem como cobertura principal a morte, 
independentemente da causa, e como coberturas adicionais a indenização 
especial de morte por acidente, a invalidez permanente total ou parcial por 
acidente, a invalidez permanente total ou parcial por doença, as despesas 
médicas e hospitalares e diárias de incapacidade.[...] 

A razão da disciplina que impede do capital estipulado, em caso de morte, 
responder pelas dívidas ou obrigações do segurado, está no fato de que deve 
ser certo o direito que o beneficiário adquire, ocorrendo o sinistro, de exigir 
do segurado o previsto pelo contrato. O crédito, portanto, lhe pertence por um 
direito próprio (in Comentários ao novo Código Civil, volume XI, tomo I: 
das várias espécies de contrato. Rio de Janeiro: 2004, fls. 745-747). 

No caso, o falecido esposo da autora, Waldemar Voight, contratou junto ao 
banco réu 5 (cinco) seguros de vida "Ouro Vida Produtor Rural", 
representados pelas apólices n.º 1106598/0513099, 1106602/0399243, 
1106599/0472247, 1106621/0312137, 1106601/0399242 (fls. 8/12 da 
cautelar em apenso). Ocorrida a morte do segurado, o banco réu não 
repassou o capital segurado à autora, tendo se utilizado da cláusula que o 
prevê como primeiro beneficiário do seguro "para garantir a amortização ou 
quitação do saldo devedor" dos financiamentos deixados pelo de cujus junto 
a sua instituição (fl. 85). 

Ora, não obstante esteja previsto nos financiamentos existentes entre as 
partes o benefício em favor do réu, entendo que tal cláusula não encontra 
respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Primeiro, porque contraria a 



própria natureza do contrato que, como o próprio nome já diz, tem por 
finalidade "segurar a vida" e não uma dívida; segundo, porque ofende as 
mais simples regras de bom senso, pois, quem contrata um seguro de vida, 
certamente, tem por objetivo único assegurar a sobrevivência e o bem estar 
de sua família, ou pessoas que lhe são especiais, após a sua morte. A 
propósito, em situação análoga, o ilustre Desembargador Orli Rodrigues 
sedimentou: 

[...] Como pode, e o fato surge quiça inédito, notadamente por tratar-se de 
negócio entre instituição financeira, esta se colocar como beneficiária num 
contrato de seguro, visando o pagamento de eventuais débitos decorrentes de 
diversos contratos de financiamentos, fato que se daria, por motivos óbvios, 
tão-somente com a morte do segurado-devedor. A seguradora, em atendendo 
o Banco Bamerindus do Brasil S/A, se valera de vias transversas, em 
confronto com os princípios do contrato de seguro, para conseguir quitação 
das dívidas existentes, garantidas por Ivan Antônio Barichello. [...]. O caso é 
estranho, à beira da forja, requerendo, nesse contexto, interpretação diversa 
da sustentada pelo réu. O contrato firmado - "cartão-proposta de seguros de 
vida em grupo e ou acidentes pessoais coletivos" -, de finalidade preventivo-
previdenciário exige interpretação em favor da beneficiária-autora, não se 
concebendo que, dos termos do contrato, seja beneficiado o Banco 
Bamerindus S/A. Referido seguro, em favor do banco, ante a existência de 
dívidas do segurado para com a instituição financeira, não tem qualquer 
validade nos termos do art. 1.475 do CCB. Isto porque, contraria ele, o 
contrato, notadamente em face de sua natureza (de acidentes pessoais), as 
regras da experiência que exigem aplicação de normas jurídicas e do senso 
comum (no caso particular, socorrer comumente pessoas ligadas ao 
segurado). [...] A hipótese em análise denota uma modalidade securitária 
transmutada numa esperteza do banco e da seguradora, porém, de proceder 
contrário ao que estabelece o art. 1.475, que assim expressa: "A soma 
estipulada como benefícios não está sujeita às obrigações, ou dívidas do 
segurado". Jamais o Banco Bamerindus S/A poderia figurar como 
beneficiário do seguro de vida, com objetivo de pagar dívidas do segurado. A 
questão é de ordem pública, e a forma como estipulado no contrato, tendo-se 
em mira, por primeiro, o Banco, este fizera, por fim, inverter a finalidade 
preventivo-previdenciária do seguro de vida [...]. É o que basta para atender 
ao pedido inicial da autora, não se justificando, na hipótese, a negativada de 
cobertura, ante, resumo, o expediente irregular do réu-segurador para 
beneficiar, por vias transversas e contrária à lei, eventual credor 
indevidamente contemplado na apólice (AC n.° 1997.003104-1). 

Portanto, inconteste a conduta ilícita do banco réu em receber valores que, 
por direito, são pertencentes à autora. Assim, impossível eximi-lo da 
condenação de ressarcir a apelada pela quantia indevidamente apropriada.  

Nesse sentido, aliás, dispõem outros precedentes jurisprudenciais: 

COBRANÇA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATRELADO A SEGURO DE 
VIDA EM GRUPO PARA COBERTURA DE EVENTUAL SALDO 
DEVEDOR - MORTE DO SEGURADO - AGRAVO RETIDO - ALEGADA 
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ESPOSA - 
INSUBSISTÊNCIA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE FIGURA COMO 
PRIMEIRA BENEFICIÁRIA NA APÓLICE QUE SE MANTÉM INERTE 
FRENTE À RECUSA DO PAGAMENTO - CAPITAL SEGURADO QUE 
NÃO ESTÁ SUJEITO ÀS DÍVIDAS DO SEGURADO - INTELIGÊNCIA 
DO ART. 794 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - AGRAVO DESPROVIDO - 
AVENTADA DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO COMO 
JUSTIFICATIVA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO - 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE CONVERGEM NO 
SENTIDO DE QUE O FALECIDO (HUMILDE AGRICULTOR) NÃO 
TINHA CIÊNCIA DA MOLÉSTIA DE QUE PADECIA - MÁ-FÉ 



QUANDO DO PREENCHIMENTO DO CARTÃO-PROPOSTA NÃO 
COMPROVADA - PRÉVIO EXAME NÃO EXIGIDO NO ATO DA 
ADESÃO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARTE VENCEDORA 
BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - LIMITE MÁXIMO 
DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 
ART. 11, § 1º, DA LEI 1.060/50 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 
RECONHECIMENTO EX OFFICIO - COMINAÇÃO DE MULTA E 
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À PARTE 
ADVERSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR 
A VERBA HONORÁRIA 

"Não pode figurar como beneficiário de seguro de vida, banco onde o extinto 
segurado assumira compromisso como coobrigado, em empréstimo 
financeiro concedido a pessoa jurídica de direito privado" (AC n.º 
1997.003104-1, Des. Orli Rodrigues) [...] (AC n.º 2006.013965-3, deste 
relator). 

SEGURO DE VIDA ACOPLADO A CONSÓRCIO. DOENÇA 
PREEXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
PRETENDIDA DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS À 
ADMINISTRADORA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO NÃO 
SUJEITA A DÍVIDAS DO SEGURADO. TERMO INICIAL DE 
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO DA MOEDA. 
CITAÇÃO E INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
FIXAÇÃO ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. APELO, EM 
PARTE, PROVIDO. 

[...] Não se sujeitando a indenização de seguro de vida, cuja função é criar 
um fundo alimentar ao beneficiário, a dívidas contraídas pelo segurado ou 
pela família (art. 1.475, CC/16 c/c art. 649, IX, CPC), não se admite que a 
empresa administradora de consórcio figure como destinatária preferencial 
em relação à viúva, inviável se afigurando o desconto, no valor da 
indenização, de quantias que a seguradora, sem qualquer prova ou 
especificação, alega haver pago em benefício da administradora de consórcio 
(AC n.º 2005.009887-3, Des.ª Maria do Rocio Luz Santa Ritta). 

PECÚLIO. DESCONTO DE QUANTIA PARA QUITAR CONTRATO DE 
MÚTUO. O pecúlio, à semelhança do seguro de vida e por analogia ao art. 
794 do novo CC, não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera 
herança para todos os efeitos de direito. É nula a cláusula que prevê a 
quitação de mútuo pela quantia paga a título de pecúlio. Apelo desprovido. 
(TJRS, AC n.º 70021095963, Des. Leo Lima). 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C 
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA UTILIZADO 
PELO BANCO PARA O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO EFETUADO 
PELO FALECIDO - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA - 
DANOS MORAIS - INDEVIDOS - MERO DISSABOR RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR, AC n.º 0420234-0, Des. José Augusto 
Gomes Aniceto). 

Registre-se que não houve irresignação quanto aos valores a serem 
ressarcidos. Por isso, mantém-se a sentença em todos os seus termos. 

Ante o exposto, vota-se no sentido de negar provimento ao recurso. 

DECISÃO 

Nos termos do voto do relator, à unanimidade, negaram provimento ao 
recurso. 



Participaram do julgamento, realizado nesta data, com votos vencedores, os 
Exmos. Srs. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta e Paulo Roberto Camargo 
Costa. 

Florianópolis, 15 de julho de 2008. 

Marcus Tulio Sartorato 

PRESIDENTE E RELATOR 

 

6.10.2. Comentário 

 

Da leitura do acórdão constata-se que o egrégio Tribunal de Justiça catarinense 

decidiu, por unanimidade de votos, pela ilegalidade do recebimento do capital segurado 

previsto em um seguro prestamista pelo banco credor, entendendo que sua indicação como 

beneficiário no contrato seria nula em razão da norma do artigo 1.475 do Código Civil de 

1916182, vigente no caso concreto, o qual tem redação semelhante ao atual artigo 794 do 

Código Civil de 2002183.  

Forte nessas razões, concluiu que o capital segurado deveria ter sido pago à esposa 

do segurado falecido, que seria a única beneficiária legítima do seguro. 

 

6.10.2.1. Estabelecendo algumas premissas 

 

De uma leitura do acórdão, seja no relatório ou no voto propriamente dito, não há 

menção a nenhum fato que leve a crer que teria havido algum vício no momento da 

contratação do seguro, como, por exemplo, a falta de informação ao segurado/mutuário. 

O fundamento utilizado pelo eminente Desembargador Túlio Sartorato no voto 

condutor, tampouco, mostra algo nesse sentido. 

Assim, a análise que será realizada parte da premissa de que a contratação do seguro 

foi regular, e que o segurado recebeu as informações necessárias do banco e da seguradora no 

ato da contratação do financiamento e do seguro. 

                                                 
182 CC, 1916, art. 1.475. A soma estipulada como benefício não está sujeita às obrigações, ou dívidas do 
segurado. 
183 Código Civil, art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado 
não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 



Caso houvesse qualquer indício de irregularidade na contratação do seguro 

prestamista, é possível que as conclusões aqui alcançadas seriam outras. 

Outro fato que não fica claro da leitura do acórdão é se o seguro prestamista foi 

contratado com capital variável ou com capital fixo, o que, como este estudo propõe, é 

importante para que se configure a eventual natureza dúplice do seguro em questão. 

Dessa forma, partiremos da premissa de que a contratação se deu por capital variável, 

principalmente ante a falta de qualquer indício de que a viúva e segunda beneficiária tenha 

recebido qualquer montante a título de valor remanescente do capital segurado. 

 

6.10.2.2. O seguro prestamista foi tratado como típico seguro de vida 

 

O primeiro fator que merece destaque é que o seguro prestamista é tratado pelo 

acórdão como um seguro de vida típico, como se constata logo em sua ementa: “A teor do art. 

1.475 do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 794 do atual Código Civil), a 

indenização proveniente de seguro de vida não está sujeita às dívidas do segurado ou de sua 

família”. 

Interpretá-lo como um seguro de vida - apesar de não sê-lo -, todavia, não pode ser 

considerado como um equívoco do acórdão, pelo menos não um equívoco só do acórdão.  

A eventual natureza dúplice desse seguro não foi bem compreendida sequer pela 

autarquia federal responsável pela regulação do mercado segurador. Assim, diante da ausência 

de normatização específica da matéria nos quatro diplomas legais aplicáveis, recorreu o 

acórdão à norma administrativa e à própria apólice, ambas a tratá-lo como um seguro coletivo 

de vida.  

O grave erro de julgamento ocorreu, na verdade, quando, embasado no artigo 1.494 

do Código Civil de 1916, o acórdão afirmou que “(...) não obstante esteja previsto nos 

financiamentos existentes entre as partes o benefício em favor do réu, entendo que tal 

cláusula não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio”. 

Como já se analisou no capítulo 5, o nosso ordenamento acolheu os seguros 

contraídos a credendi causa, quando o seguro é contratado como garantia de pagamento de 

uma dívida, e a solvendi causa, quando o contrato é celebrado para extinguir uma obrigação. 



O Código Civil de 2002 atesta, por exclusão – “se o seguro não tiver como causa 

declarada a garantia de alguma obrigação” - a existência desse tipo de seguro184, assim 

como também fazia  o artigo 1.473 do Código Civil de 1916, vigente no caso concreto: 

Art. 1473. Se o seguro não tiver por causa declarada a garantia de alguma 
obrigação, é lícito ao segurado, em qualquer tempo, substituir o seu 
beneficiário, e, sendo a apólice emitida à ordem, instituir o beneficiário até 
por ato de última vontade. Em falta de declaração, neste caso, o seguro será 
pago aos herdeiros do segurado, sem embargo de quaisquer disposições em 
contrário dos estatutos da companhia ou associação.  

 

Ou seja, ainda que o seguro prestamista fosse um seguro de vida, como o acórdão foi 

levado a acreditar, seria um seguro de vida contraído a credendi causa, para garantia de uma 

obrigação e, portanto, com indicação de beneficiário a título oneroso - como autoriza o 

Código Civil -, o que põe pá de cal no fundamento utilizado pela turma julgadora para 

declarar a ilegalidade do pagamento do capital segurado ao banco estipulante. 

A conclusão seria outra se algum elemento no acórdão levasse a acreditar que o 

seguro prestamista em questão tivesse sido contratado por capital fixo (ou não decrescente), 

já que, nessa hipótese, o capital segurado remanescente deveria, obrigatoriamente, ter sido 

pago à viúva/beneficiária. 

 

6.10.2.3. Comentários finais 

 

O acórdão comentado demonstra que a falta de estudo e de regulamentação 

específica sobre o seguro prestamista, tipo securitário tão importante em nossos dias, suscita 

interpretações absolutamente equivocadas sobre o tipo contratual. 

Se o seguro prestamista fosse compreendido e normatizado levando em conta tratar-

se de um seguro preponderantemente de dano e que pode, a depender da cobertura contratada 

e da modalidade de capital segurado, transmudar-se num seguro dúplice, certamente não nos 

depararíamos com decisões como essa. 

À vista do que foi apresentado, é que se propõe uma interpretação do seguro 

prestamista que considere seu elemento principal, qual seja, o interesse tutelado, com o que se 

                                                 

184 Código Civil, art. 791 - Se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como causa 
declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário, por ato entre vivos ou de última 
vontade. 



concluirá tratar-se não de um seguro de pessoas, mas de um seguro de natureza dúplice, como 

acaba de se demonstrar. 

 

 



 

7. CONCLUSÃO 

Desde os primórdios de sua comercialização, o desenvolvimento do contrato de 

seguro é umbilicalmente ligado aos rumos da Economia, sempre buscando alternativas de 

garantia para os principais interesses expostos a risco. Tanto é assim o seguro moderno, da 

forma como o conhecemos hoje, teve sua origem no século XVI, na Itália, para garantir 

interesses dos negociantes que transportavam mercadorias pelo mar, sem sombra de dúvidas 

uma das principais e mais perigosas atividades exercidas á época. 

Para manter sua importância no cenário econômico, o mercado de seguros tem que 

constantemente buscar alternativas criativas para auxiliar a sociedade a manter o status quo. 

  O objeto da pesquisa dessa dissertação é prova disso. O seguro prestamista que, 

sinteticamente, é aquele que garante o pagamento de dívidas em caso de imprevistos capazes 

de gerar o inadimplemento do tomador do crédito (como a morte, a invalidez permanente e o 

desemprego), se aperfeiçoou e desenvolveu no âmbito da Sociedade de Consumo, que tem 

justamente na concessão do crédito para o consumidor um dos seus mais importantes eixos. 

Essa importante função social, somada ao fato de que não há qualquer trabalho 

técnico ou acadêmico sobre esse tipo contratual escrito em língua portuguesa – na verdade, as 

raríssimas obras específicas sobre o assunto são de autores franceses -, impulsionou a 

pesquisa aqui realizada. 

As dificuldades foram muitas. Além do escasso material de pesquisa, o seguro 

prestamista não é regulado por qualquer norma em nosso ordenamento, situação absurda se 

considerarmos a importância e o vertiginoso desenvolvimento do produto nos últimos anos. A 

única menção encontrada está em norma meramente administrativa editada pela SUSEP – 

Superintendência de Seguros Privados (Circular Susep nº 302 de 2005), a qual, todavia, 

limita-se a tratar o seguro prestamista como um típico seguro de pessoas, o que, aliás, o 

trabalho buscou afastar. 

A metodologia utilizada foi traçar premissas não só sobre o cenário social em que o 

tipo securitário se desenvolveu, mas sobre o contrato e a operação de seguros em si, para 

depois, analisando os diplomas legais aplicáveis às relações securitárias, apontar como se dá a 

comercialização e operação dos chamados seguros prestamistas e, sobretudo, para discutir sua 

natureza jurídica. Nesse ponto, o trabalho propôs uma interpretação do contrato que leve em 

conta o que realmente é importante para os contratos de seguros, ou seja, o interesse tutelado 



pela avença securitária, com o que se alcançará a conclusão irresistível à luz dos elementos 

que exsurgem dessa análise de tratar-se de um peculiar seguro de natureza dúplice, assim 

considerado sob a ótica dos titulares dos interesses segurados. 

Além da pesquisa se concentrar na doutrina estrangeira e em precedentes 

jurisprudenciais, foram muito importantes as análises empreendidas pela vivência de mais de 

10 anos na advocacia de seguros. 

A intenção primordial da pesquisa foi tentar contribuir para que outros projetos 

possam enriquecer o debate, pois só assim alcançaremos o pleno desenvolvimento da figura 

contratual estudada. 

Esperamos, em síntese, que esse estudo seja o primeiro passo na tentativa de bem 

compreender o contratos de seguro prestamista. 
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A Santander Seguros S/A, designada seguradora, e o proponente, aqui designado segurado, 
contratam o Seguro Prestamista, cujo estipulante é a Aymoré Crédito, Financiamento e 
Investimento S.A., nas condições que se seguem: 
 
 
1. DEFINIÇÕES  
 
A 
Acidente Pessoal: é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, 
súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de 

toda e qualquer outra causa, tenha como conseqüência direta a morte, invalidez ou a 

incapacidade física temporária do segurado. Incluem-se ainda nesse conceito de acidente 
pessoal: o suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a 
acidente pessoal; os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou 
influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente 
coberto; os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores; os 
acidentes decorrentes de seqüestros e tentativas de seqüestros; e os acidentes decorrentes 
de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas 
exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.  
 
Apólice Mestra: é o documento emitido pela seguradora que formaliza a aceitação da 
cobertura solicitada pelo estipulante do seguro. 
 
Atividade Principal: é atividade na qual o segurado percebe seu maior rendimento, 
devidamente comprovada por meio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física.  
 
B 
Beneficiário: é a pessoa física ou jurídica designada a receber o valor do capital segurado, 
na hipótese de ocorrência do sinistro com regular cobertura nas condições firmadas para o 
seguro. 
 
C 
Capital Segurado: é o valor máximo para a cobertura contratada, a ser pago pela 
seguradora na hipótese de ocorrência de sinistro, respeitado o limite de responsabilidade da 
seguradora. 
 
Carência: é o período estabelecido nestas Condições Gerais, contado a partir da data de 
início de vigência do seguro, em que a seguradora não tem responsabilidade e não 
indenizará os eventos ocorridos neste período. 
 
Certificado Individual: é o documento destinado ao segurado, emitido pela seguradora 
quando da aceitação do proponente. Este documento informa as condições particulares do 
seguro, garantias contratadas, capitais segurados, prêmios, vigência e beneficiários.  
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Coberturas: são as garantias contratadas pelo segurado e concedidas pela seguradora, 
para pagamento dos eventos indenizáveis estabelecidos nestas condições gerais.  
 
Compromisso Prévio: Para fins deste seguro, são os produtos financeiros contratados pelo 
segurado junto ao Estipulante, cujo saldo devedor e/ou as parcelas mensais, respeitado os 
limites estabelecidos nestas Condições Gerais, serão garantidos por este seguro, em caso 
de ocorrência de algum dos riscos cobertos. 
 
Condições Gerais: é o conjunto de cláusulas que regem um mesmo plano de 
seguro,estabelecendo obrigações e direitos, da seguradora, dos segurados, dos beneficiários 
e do estipulante.  
 
D 
Desemprego Involuntário: é a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, 
por sua única e exclusiva vontade e sem justa causa, desde que não seja decorrente de 
Programas de Demissão Voluntária (PDV) ou outras formas de desligamento não cobertas, 
estabelecidas nestas condições gerais. 
 
Doenças, Lesões e Acidentes Preexistentes: são doenças, lesões, seqüelas, 
incapacidades, perdas funcionais ou autonômicas, contraídas, de conhecimento, 
manifestadas ou sofridas pelo segurado antes da contratação do seguro, não declaradas na 
proposta de adesão e que sejam de seu conhecimento.  
 
Dolo: é o emprego de qualquer sugestão ou artifício com a intenção ou consciência de 
induzir ou manter o outro em erro, agindo de má fé, por meio fraudulento, visando um 
prejuízo premeditado, quer físico ou financeiro, em proveito próprio ou alheio. 
 
E 
Endosso: é o documento expedido pela seguradora, durante a vigência do contrato de 
seguro, que formaliza toda e qualquer alteração das condições do seguro. Uma vez anexado 
às condições do seguro, o endosso prevalece sobre as condições inicialmente contratadas. 
 
Estipulante: é a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros em nome 
dos segurados, representando-os perante a seguradora. Neste seguro, o estipulante é a 
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., CNPJ: 07.707.650/0001-10.   
 
Evento coberto: é o acontecimento futuro e incerto, de natureza súbita e involuntária, 
ocorrido durante a vigência do seguro e previsto nas Condições Gerais, passível de acarretar 
obrigações pecuniárias à seguradora, em favor do segurado ou de seu(s) beneficiário(s). 
 

F 
Franquia: é o período de tempo, estabelecido nestas Condições Gerais, contado a partir da 
data de ocorrência do sinistro em que, caracterizada a cobertura do seguro, não haverá 
indenização. 
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G 
Garantias: é a definição genérica utilizada para designar as responsabilidades pelos riscos 
assumidos pela seguradora, também empregada como sinônimo de cobertura. 
 
Grupo Segurado: é a totalidade do grupo segurável efetivamente aceita e incluída na 
apólice de seguro. 
 
Grupo Segurável: é constituído pelas pessoas físicas vinculadas ao estipulante, Aymoré 
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em razão de compromisso assumido em 
contrato, respeitado o limite mínimo de idade, estabelecido nestas Condições Gerais. 
 
I 
Indenização: é o valor a ser pago pela seguradora na ocorrência de sinistro coberto, limitada 
ao valor do capital segurado contratado e ao Limite Máximo de Responsabilidade.  
 
Invalidez Permanente Total por Acidente: é o dano físico irreversível do segurado, 
decorrente da perda, redução ou impotência funcional definitiva, total de membro ou órgão, 
conseqüente de acidente pessoal, conforme estas Condições Gerais..  
 
Incapacidade Física Temporária Total por Acidente: é o dano físico causado por acidente 
coberto, que, temporariamente, cause ao segurado uma incapacidade total para o exercício 
de toda e qualquer atividade laborativa, sendo imprescindível manter repouso absoluto para 
o seu restabelecimento. A incapacidade deverá ser comprovada por laudos médicos e 
exames complementares. 
 
L 
Limite Máximo de Responsabilidade: é o limite fixado nestas Condições Gerais, 
representando o máximo que a seguradora irá suportar por este seguro. 
 
M 
Médico: é o profissional legalmente habilitado para a prática da medicina. Para efeitos 
destas Condições Gerais, não serão aceitos como médico, o próprio segurado, seu cônjuge, 
seus dependentes, parentes consangüíneos ou afins, mesmo que habilitados a exercer a 
prática da medicina. 
 
Médico Assistente: é o médico que está assistindo ao segurado ou que já lhe tenha 
prestado assistência contínua. 
 
P 
Parcela: corresponde ao valor pago mensalmente pelo segurado ao estipulante, para 
amortização da dívida assumida em razão do compromisso prévio firmado com o estipulante.  
 
Parcelas Vencidas: são as parcelas referentes ao compromisso prévio firmado com o 
estipulante com data de vencimento anterior à data de ocorrência do sinistro ou com 
vencimento durante o período da franquia, ainda não liquidadas. 



 

         SEGURO PRESTAMISTA 
          Condições Gerais 

 

 

Processo SUSEP nº. 15414.000356/2011-10 – Prestamista Aymoré                                                                                                         versão 03/2012 
Página 4 de 30 

Parcelas Vincendas: são as parcelas referentes ao compromisso prévio firmado com o 
estipulante com data de vencimento posterior à data de ocorrência do sinistro e à data de 
término do período da franquia, ainda não liquidadas. 
 
Período de Aquisição de Direitos: Para fins das coberturas de Desemprego Involuntário e 
Incapacidade Física Temporária por Acidente, é o intervalo de tempo entre a data de 
ocorrência de um sinistro e outro, durante a vigência do compromisso prévio firmado com o 
estipulante, estabelecido nestas Condições Gerais, o qual, o segurado deverá cumprir para 
ter direito à cobertura do seguro. 
 

Prêmio: é o valor a ser pago à seguradora para custeio do seguro, em contraprestação às 
garantias contratadas. 
 
Prescrição: é a perda da pretensão para exercer um determinado direito de ação para 
reclamar direitos, obrigações, extinção das obrigações previstas nestas Condições Gerais, 
em razão do transcurso dos prazos previstos em lei.  
 
Proponente: é o interessado em contratar as coberturas previstas neste seguro.  
 
Proposta de Adesão: é o documento com a declaração dos elementos essenciais do 
interesse a ser garantido e do risco, em que o proponente, pessoa física, expressa a 
intenção de aderir à contratação coletiva, relativa às coberturas previstas neste seguro, 
manifestando pleno conhecimento das condições gerais do mesmo. Neste seguro, a 
proposta de adesão é parte integrante do compromisso prévio firmado com o estipulante.  

 
Profissionais Liberais: para fins deste seguro serão considerados como profissionais 
liberais e autônomos, aqueles que possam comprovar que recebem pagamentos por 
prestação de serviço sem qualquer vínculo empregatício, sendo esta a forma principal de 
seus rendimentos e a sua Atividade Principal. A comprovação da atividade autônomo/liberal 
será feita pela GRPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social), RPA (Recibo de 
Pagamento a Autônomo) e o Imposto de Renda.  
 
R 
Repartição Simples: é o regime financeiro, no qual, o que se arrecada em prêmios é gasto 
com sinistros, sem que haja um processo de acumulação de reserva para eventos futuros. 
Todos os prêmios pagos pelos segurados de um mesmo plano em determinado período, 
destinam-se ao custeio de indenizações a serem pagas por todos os sinistros ocorridos no 
próprio período, uma vez que o prêmio cobrado, é calculado de forma que corresponda à 
importância necessária para cobrir o valor das indenizações relativas aos sinistros 
esperados, é o chamado “regime de caixa”, não havendo a possibilidade de devolução ou 
resgate de prêmios ao segurado, ao beneficiário ou ao estipulante.  
 
Risco coberto: é um evento incerto, aleatório, possível, concreto, lícito e fortuito, causador 
de dano material ou corporal que gere um prejuízo ou uma necessidade econômica, o qual 
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será assumido pela seguradora mediante o pagamento do prêmio, desde que previsto nas 
condições gerais do seguro.  
 
Riscos Excluídos: são aqueles riscos, previstos nas condições gerais do seguro, que não 
serão cobertos pelo seguro.  
 
Risco Individual: é o risco coberto para apenas um segurado. 
 
S 
Saldo Devedor: é o valor da dívida que o segurado possui com o estipulante, apurado na 
data da ocorrência do sinistro, descontado a taxa de juros futuros, acrescido de eventuais 
multas e correção monetária geradas antes ou após a ocorrência do evento coberto, limitado 
ao Capital Segurado contratado para a respectiva cobertura e ao Limite Máximo de 
Responsabilidade da Seguradora estabelecido no Certificado Individual e nestas Condições 
Gerais. 
 
Segurado: é a pessoa física sobre a qual se procederá a avaliação do risco e se 
estabelecerá o seguro, depois que a proposta de adesão for regularmente aceita pela 
seguradora. 
 
Seguradora: é a pessoa jurídica legalmente constituída e autorizada a funcionar como tal, a 
qual garante os riscos especificados nestas Condições Gerais, aqui, a Santander Seguros 
S.A.   
 
Servidor Público: é a pessoa legalmente investida em cargo público. 

 
Sinistro: é a ocorrência de evento coberto, durante o período de vigência do seguro.  
 
T 
Trabalhador Formal: para fins deste seguro, é aquele que mantém vínculo empregatício 
formal com pessoa física e/ou jurídica, por meio de contrato de trabalho regido pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas ou pelo Estatuto do Servidor Público Municipal, Estadual 
ou Federal. 
 
V 
Vigência do Seguro: é o prazo de duração da apólice mestra emitida em favor do 
Estipulante. 
 
Vigência do seguro individual: é o prazo de duração do seguro contratado, para cada 
Segurado, expresso no certificado individual. 
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2. OBJETIVO DO SEGURO  
 
2.1. O presente seguro tem por objetivo garantir ao beneficiário, durante a vigência deste 
seguro, o pagamento de indenização, limitada ao capital segurado contratado para cada 
cobertura e ao limite máximo de responsabilidade da seguradora, caso venha a ocorrer um 
dos eventos cobertos previstos nas garantias contratadas do seguro, respeitadas as demais 
cláusulas destas Condições Gerais. 
 
3. GARANTIAS DO SEGURO  
 
3.1. As coberturas a seguir podem ser contratadas isoladamente: 
 
3.2. Cobertura Básica - Morte: garante ao beneficiário o pagamento do capital segurado 
contratado para esta cobertura, equivalente ao saldo devedor apurado na data do sinistro, 
limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), relativo ao compromisso prévio assumido pelo 
segurado junto ao estipulante, na ocorrência de morte do segurado por causas naturais ou 
acidentais ocorrida na vigência do seguro, respeitado o período de carência, estabelecido na 
cláusula 19, exceto se decorrente de riscos excluídos, observadas as demais cláusulas 
destas Condições Gerais.   
 
3.2.1 Para efeito de data do sinistro, será considerada a data do falecimento do segurado. 
 
3.2.2 No caso de morte acidental, somente estarão cobertos os sinistros decorrentes de 
acidentes ocorridos durante a vigência do seguro individual. 
 
3.3. Coberturas Adicionais 
 
3.3.1 Invalidez Permanente Total por Acidente: garante ao beneficiário o pagamento 
integral do capital segurado contratado para esta cobertura, equivalente ao saldo devedor 
apurado na data do sinistro, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), relativo ao 
compromisso prévio assumido pelo segurado junto ao estipulante, após conclusão do 
tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, exceto se 
o acidente for decorrente dos riscos excluídos, observadas as demais cláusulas 
destas Condições Gerais. 
 
3.3.1.1 Será devida a cobertura securitária após a conclusão do tratamento ou esgotados os 
recursos terapêuticos disponíveis para a recuperação, sendo constatada e avaliada a 
Invalidez Permanente quando da alta médica definitiva, em virtude de lesão física causada 
por Acidente Pessoal ocorrido na vigência do seguro, que resulte na: 
 

a. Perda total da visão de ambos os olhos; 
b. perda total do uso de ambos os membros superiores; 
c. perda total do uso de ambos os membros inferiores; 
d. perda total do uso de ambas as mãos; 
e. perda total do uso de um membro superior e um membro inferior; 
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f. perda total do uso de uma das mãos e um dos pés;  
g. perda total do uso de ambos os pés; e 
h. alienação mental decorrente de acidente. 
i. Nefrectomia Bilateral                                                            

 
3.3.1.2. A invalidez permanente deverá ser comprovada mediante apresentação à 
seguradora de declaração médica idônea a essa finalidade. A seguradora reserva-se o 
direito de submeter o segurado a exame para comprovação da invalidez e/ou avaliação 
do nível da incapacidade, sob pena de não pagamento da indenização, caso o 
segurado se recuse. 
 
3.3.1.3. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de 
previdência social, assim como por órgãos do poder público e por outras instituições 
público-privadas, não caracteriza, por si só, a Invalidez Permanente Total por Acidente.   
  
3.3.1.4. No caso de divergências sobre a causa, a natureza ou a extensão de lesões, 
bem como avaliação da incapacidade relacionada ao segurado,  a seguradora irá 
propor ao segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica.  
 
3.3.1.4.1. A junta médica será constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado 
pela seguradora, outro pelo segurado e um terceiro desempatador, escolhido pelos 
dois nomeados. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver 
designado; os do terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo segurado e pela 
seguradora.   
 
3.3.1.4.2. O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) 
dias a contar da data da indicação do membro nomeado pelo segurado.  
 
3.3.1.5. Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a 
indenização não será devida.  
 
3.3.1.6. Nos casos não especificados na tabela do item 3.3.1.1, a indenização será 
estabelecida tomando-se por base a incapacidade física permanente do segurado, 
independentemente de sua profissão.  
 
3.3.1.7. Quando de um mesmo acidente resultar invalidez permanente total de mais de 
um membro ou órgão, a indenização total não poderá exceder a 100% (cem por cento) 
do capital segurado contratado para esta garantia. 
 
3.3.1.8. A perda dos dentes e os danos estéticos não dão direito à indenização por 
invalidez permanente por acidente.  
 
3.3.1.9. Reconhecida a Invalidez Permanente Total por Acidente pela seguradora, a 
indenização será paga de uma única vez e o segurado será automaticamente excluído 
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do seguro, com a conseqüente devolução de valores eventualmente pagos após a data 
de reconhecimento da invalidez, devidamente atualizados conforme cláusula 12.  
 
3.3.1.10. Para efeito de data do sinistro, será considera a data do reconhecimento da 
Invalidez Total e Permanente do segurado, constante da declaração médica. 
 
3.3.2. Desemprego Involuntário: Garante ao beneficiário, o pagamento de indenização 
equivalente a 3 (três) parcelas, limitadas a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parcela, 
referentes ao compromisso prévio assumido pelo segurado junto ao estipulante, em caso de 
desemprego involuntário ocorrido durante o período de vigência do seguro individual, 
respeitados o período de carência e a franquia, estabelecidos nas cláusulas 19 e 20 destas 
Condições Gerais e, desde que o segurado seja, em sua Atividade Principal, trabalhador 
formal conforme conceito descrito no item 1 “Definições.”, bem como respeitadas as 
condições de elegibilidade. 
 
3.3.2.1. Condições de elegibilidade para a cobertura de Desemprego Involuntário: 
 
a. o segurado deve ser pessoa física e possuir vínculo com o estipulante, conseqüente 
do compromisso prévio firmado; 
 
b.  o segurado deve comprovar a perda de emprego do Trabalho Formal, sendo este a 
Atividade Principal, por meio da Declaração de Imposto de Renda;  
 
c. o segurado deve ser trabalhador formal, contratado por meio de contrato de 
trabalho registrado em carteira profissional (CTPS) no regime da Consolidação da Leis 
Trabalhistas ou investido em cargo público no regime do Estatuto do Servidor Público 
Municipal, Estadual ou Federal; 
 
d. a cada sinistro, na data do desligamento o segurado deve ter preenchido o requisito 
de período de permanência mínima de 12 (doze) meses de trabalho ininterruptos no 
mesmo empregador do qual foi desligado, ou seja, cumprir o período de aquisição de 
direitos, conforme disposto na cláusula 6; 
 

e. que o sinistro não tenha ocorrido durante o Período de Aquisição de Direitos 
 
f. que a perda do emprego tenha ocorrido posteriormente ao término do período de 
carência, previsto na cláusula 19 destas Condições Gerais; 
 
g. que após o cumprimento da franquia estabelecida na cláusula 20 destas Condições 
Gerais, o segurado comprove permanecer desempregado; e 
 
h. que exista parcelas vencidas ou vincendas a serem quitadas, relativas ao 
compromisso prévio assumido pelo segurado. 
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i. que a perda do emprego esteja relacionada a Atividade Principal do segurado, não 
havendo cobertura quanto aos demais empregos que não o principal, quando 
existirem. 
 
3.3.2.2 O pagamento da indenização devida por este seguro cessará automaticamente, 
na ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos: 
 
a. Término do compromisso firmado com o estipulante, anterior a ocorrência do 
sinistro; 
b. inexistência de parcelas a serem quitadas. 

 
3.3.2.3. A cada sinistro, o segurado deverá cumprir a franquia estabelecida na cláusula 
20 destas Condições Gerais, contada a partir da data em que for caracterizado o 
desemprego involuntário do segurado e cumprir todas as Condições de Elegibilidade 
estabelecidas para esta cobertura, exceto novo prazo de carência. 
 
3.3.2.4. Para efeito desta cobertura fica determinado que a data do sinistro é a data do 
desligamento do segurado, mediante o término do vinculo com o empregador da Atividade 
Principal. 
 
3.3.3. Incapacidade Física Temporária Total por Acidente: Garante ao beneficiário, o 
pagamento de indenização, equivalente a 3 (três) parcelas, limitadas a R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) para cada parcela, referente ao compromisso prévio assumido pelo segurado junto 
ao estipulante, em caso de Incapacidade Física Temporária Total por Acidente ocorrido 
durante o período de vigência do seguro individual, respeitado o período de franquia, 
estabelecido na cláusula 20 destas Condições Gerais, desde que o segurado seja 
profissional liberal ou autônomo em sua Atividade Principal, conforme conceito descrito no 
item 1 “ Definições”, bem como respeitadas as condições de elegibilidade. 
 
3.3.3.1. A incapacidade física temporária total por acidente deverá ser comprovada 
mediante apresentação à seguradora de declaração médica idônea a essa finalidade. A 
seguradora reserva-se o direito de submeter o segurado a exame ou perícia para 
comprovação da incapacidade, sob pena de não pagamento da indenização, caso o 
segurado se recuse. 
 
3.3.3.2. No caso de divergências sobre a incapacidade, a seguradora irá propor ao 
segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar da data da contestação, a constituição de junta médica.  
 
3.3.3.3 A junta médica será constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela 
seguradora, outro pelo segurado e um terceiro desempatador, escolhido pelos dois 
nomeados. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; 
os do terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo segurado e pela seguradora.   
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3.3.3.4. O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias 
a contar da data da indicação do membro nomeado pelo segurado.  
 
3.3.3.5 A franquia será aplicada a partir da data de afastamento por incapacidade física 
temporária, estabelecida pelo médico, devidamente comprovado por meio de atestado 
médico e deverá ser cumprida pelo período estipulado na cláusula 20. 
 
3.3.3.6. Não há cobertura para mais de um período de afastamento decorrente do 
mesmo acidente ou evento.  
 
3.3.3.7 A cada sinistro, que não seja decorrente do mesmo acidente ou evento, deverá 
ser cumprido um novo Período de Aquisição de Direitos contado a partir da data do 
término do período de afastamento, e uma nova franquia, respeitadas as demais 
cláusulas destas Condições Gerais. 
 
3.3.3.8 O período de afastamento dever ser ininterrupto não somando-se a outros 
períodos de afastamento decorrentes do mesmo sinistro. 
 
3.3.3.9 A quitação antecipada do compromisso prévio firmado com o estipulante, por 
ato de espontânea vontade do segurado, após a ocorrência do sinistro, lhe dará 
direito, caso cumpridos os períodos de franquia, de Aquisição de Direitos e as 
condições de elegibilidade, ao reembolso de 3 (três) parcelas relativas ao 
compromisso prévio assumido pelo segurado junto ao estipulante, apurado na data do 
sinistro, conforme garantia contratada. 
 
3.3.3.10 Condições de elegibilidade para a cobertura da garantia de Incapacidade 
Física Temporária por Acidente: 
 
a. O segurado deve ser pessoa física e possuir vínculo com o estipulante, 
conseqüente de compromisso prévio firmado; 
 
b. o segurado deve ser profissional liberal e autônomo, sendo esta a forma principal 
de seus rendimentos, comprovada a renda através de GRPS (Guia de Recolhimento da 
Previdência Social), RPA (Recibo de Pagamento a Autônomo) e Declaração de Imposto 
de Renda; 
 
c. ocorrido o sinistro, na data do afastamento, o segurado deve ter preenchido o 
requisito de período de permanência mínima de 12 (doze) meses de trabalho 
ininterruptos como profissional liberal e autônomo, bem como o período de aquisição 
de direitos, estabelecidos na cláusula 6 das Condições Gerais deste seguro; 
 
d. que na data da contratação do seguro, o segurado esteja em plena atividade laboral 
e em excelentes condições de saúde;  
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e. que o segurado, após o cumprimento da franquia prevista na cláusula 20 das 
Condições Gerais deste seguro, comprove permanecer, por recomendação médica, 
total e completamente afastado de suas atividades laborativas , em decorrência de 
acidente coberto por este seguro; e 
 
f. que exista parcelas vencidas ou vincendas relativas ao compromisso assumido pelo 
segurado. 
 
3.3.3.11. Em caso de cobertura de Incapacidade Física Temporária Total por Acidente: 
 
3.3.3.12. O pagamento da indenização referente às parcelas será devido desde que: 
 
a. após o cumprimento da franquia, o segurado comprove estar afastado, por 
determinação médica, de toda e qualquer atividade laborativa, em decorrência de 
incapacidade física temporária por acidente coberto; e 
 
b. existência de pelo menos,uma parcela vencida ou vincenda a ser quitada após o 
decurso do período da franquia.  
 
c. que o afastamento não seja decorrente de um evento ou acidente que tenha gerado 
um afastamento anterior cuja indenização já tenha sido paga. 
 
3.3.3.13. O pagamento da indenização devida por este seguro cessará 
automaticamente, na ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos: 
 
a. Término do compromisso prévio firmado com o estipulante, anterior à ocorrência do 
sinistro; 
b. alta médica, com perda da condição de afastado de suas atividades profissionais 
por Incapacidade Física Temporária Total por Acidente anteriormente ao término da 
franquia; ou 
c. inexistência de parcelas a serem quitadas. 
 
3.4. As garantias de Desemprego Involuntário e Incapacidade Física Temporária Total 
por Acidente não são cumulativas não podendo ser contratadas conjuntamente. Se o 
segurado for trabalhador formal terá direito somente à cobertura de Desemprego 
Involuntário, ainda que exerça outras atividades autônomas, mesmo que estas sejam 
consideradas a Atividade Principal.  
 
4. RISCOS EXCLUÍDOS 
 
4.1. Estão expressamente excluídos de todas as garantias deste seguro, e, portanto, a 
seguradora não indenizará os eventos ocorridos em conseqüência: 
 
a) de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo 
representante legal, de um ou de outro; 
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4.2. Estão expressamente excluídos das garantias de Morte, Invalidez Permanente total 
por Acidente, Incapacidade Física Temporária Total por Acidente, e, portanto, a 
seguradora não indenizará os eventos ocorridos em conseqüência: 
 
a) de doenças, lesões, acidentes ou seqüelas preexistentes à inclusão do segurado no 
presente seguro, não declarados na proposta de adesão e de conhecimento do 
segurado e/ou estipulante;  
 
b) de suicídio ou a tentativa de suicídio, se ocorridos nos primeiros dois anos de 
vigência inicial do seguro; 
 
c) do uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo a explosão nuclear 
provocada, ou não, bem como a contaminação radioativa ou exposição a radiações 
nucleares ionizantes; 
 
d) de atos ou operação de guerra, declarada ou não, da guerra química ou 
bacteriológica, de guerra civil, de guerrilha, de revolução, agitação, motim, revolta, 
sedição, sublevação, atos terroristas, ou outras perturbações da ordem pública e delas 
decorrentes, exceto se conseqüente de prestação de serviço militar ou atos de 
humanidade em auxílio de outrem; 
 
e) da prática, por parte do segurado, de atos contrários à lei, inclusive a condução ou 
pilotagem de veículos terrestres, aquáticos, aéreos e similares sem a devida 
habilitação legal ou com habilitação vencida e não renovada, a qualquer título. 
 
f) Epidemias, Endemias e Pandemias declaradas por órgão competente; 
 
g) Envenenamento em caráter coletivo ou qualquer distúrbio da natureza que atinja 
maciçamente  uma região ou uma dada população onde o Segurado resida ou esteja 
de passagem. 
 
h) de furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras 
convulsões da natureza; 
 
i) de ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por necessidade 
justificada, exceto quando do exercício do serviço militar ou da prática de atos de 
humanidade em auxílio de outrem. 
 
4.3. Estão expressamente excluídos das garantias de Invalidez Permanente Total por 
Acidente, Incapacidade Física Temporária Total por Acidente e, portanto, a seguradora 
não indenizará nestas garantias, os eventos ocorridos em conseqüência: 
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a) de lesões, acidentes, traumas, seqüelas ou doenças preexistentes à inclusão do 
segurado no presente seguro, não declarados na proposta de adesão e de 
conhecimento do segurado e/ou estipulante; 
 
b) das lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços 
repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito 
com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços 
Repetitivos - LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho - DORT, 
Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo - LTC, ou similares que venham a ser 
aceitas pela classe médica-científica, bem como as suas conseqüências pós-
tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; 
 
c) de doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda 
que provocadas, desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por acidente, 
ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e as embolias resultantes de 
ferimentos visíveis; 
 
d) de intercorrências ou complicações conseqüentes de realização de exames, 
tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidentes cobertos; 
 
e) das perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como das 
intoxicações decorrentes de ação de produtos químicos ou medicamentos, salvo 
quando prescritos por médico, em decorrência de acidente coberto; 
 
f) das moléstias ou doenças decorrentes da exposição crônica a gases e vapores; 
 
g) das moléstias ou doenças crônicas decorrentes de picadas de insetos; 
 
h). das moléstias ou doenças decorrentes da exposição crônica a gases e vapores; 
 
i. de tratamento para esterilidade, fertilidade, mudança de sexo e procedimentos que 
visem controle da natalidade; 
 
j) de cirurgias plásticas, exceto aquelas restauradoras decorrentes de lesões 
provocadas por acidente pessoal coberto; 
 
k). de tratamento estético e de tratamento para obesidade em quaisquer modalidades, 
bem como cirurgia(s) e período(s) de convalescença a ele relacionados; 
 
l). de anomalias congênitas e doenças psiquiátricas e mentais, com manifestação em 
qualquer época, quaisquer que sejam as causas;  
 
m. de tratamentos dentários, intervenções por razões reparadoras ou estéticas, salvo 
aquelas decorrentes em conseqüência de acidentes ocorridos durante a vigência da 
apólice; 
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n. do período em que o segurado se encontrar em tratamento fisioterápico, ainda que a 
necessidade do tratamento decorra de acidente coberto; 
 
4.4. Estão expressamente excluídos da garantia de Desemprego Involuntário, e, 
portanto, a seguradora não indenizará, os eventos ocorridos em conseqüência de: 
 
4.4.1. Para funcionários de empresas privadas ou públicas que trabalham sob o regime 
da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas ou sob o regime do Estatuto do Servidor  
Público Municipal, Estadual ou Federal: 
 
a.  Recebimento de jubilação, pensão ou aposentadoria do trabalhador segurado; 
 
b. programas de demissão voluntária (PDV), incentivados pelo empregador do 
segurado; 
 
c. renúncia, afastamento ou pedido de demissão voluntária do trabalho; 
 
d. estágios, cargos públicos em comissão e contratos de trabalho temporário em 
geral; 
 
e. demissão por justa causa do trabalhador segurado, exceto  em caso de reversão de 
demissão por justa causa pelo Poder Judiciário; 
 
f. desatendimento das condições mínimas de período de trabalho estabelecida na 
Cláusula 3.3.2.1, alínea “d” destas Condições Gerais, decorrentes da perda do vínculo 
empregatício; 
 
g. campanhas de demissões em massa. Considera-se “demissão em massa” o caso de 
empresas que demitam mais de 10% (dez por cento) de seu quadro de pessoal no 
mesmo mês; 
 
h. transferências entre empresas ou órgãos, decorrentes de fusões, aquisições e/ou 
parcerias; 
 
i. desemprego ocorrido dentro do período de carência estabelecido nestas Condições 
Gerais; 
 
j. Perda de um único vínculo empregatício, quando houver mais de um vínculo 
empregatício do segurado no mesmo período, quando este não for a Atividade 
Principal; 
 
4.4.2. Além das exclusões constantes da cláusula 4.4.1., estão expressamente 
excluídos da garantia Desemprego Involuntário, e, portanto, a seguradora não 
indenizará, para os funcionários públicos os eventos ocorridos em conseqüência de: 
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a. improbidade administrativa; 
b. ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa 
própria ou de outrem; 

 
c. aplicação irregular de dinheiros públicos; 

 
d. revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 
 
e. lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; 

 
f. corrupção; 

 
g. acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

 
h. demissão conseqüente de: 

 
h.1. valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública 
h.2. participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 
não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário 
h.3. atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 
quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 
segundo grau, e de cônjuge ou companheiro 
h.4. receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em 
razão de suas atribuições 
h.5. aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro 
h.6. praticar usura sob qualquer de suas formas 
h.7. proceder de forma desidiosa 
h.8. utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares 

 
4.5. Não haverá pagamento de indenização, caso haja a resolução ou cessão do 
compromisso prévio firmado junto ao estipulante, ou refinanciamento da dívida junto 
ao estipulante. 
 
4.5.1. A resolução, refinanciamento ou a cessão do contrato de financiamento, 
extingue a relação contratual entre o segurado, estipulante e a seguradora, no que se 
refere a direitos e obrigações do presente seguro. 
 
4.5.2. No entanto, em caso de cessão do contrato, o cessionário poderá aderir ao 
presente seguro, desde que atenda a todas as condições de aceitação do seguro, bem 
como as demais cláusulas destas Condições Gerais. 
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4.5.3. O refinanciamento do contrato firmado junto ao estipulante, pressupõe a 
extinção do contrato atual protegido por este seguro e a criação de um novo contrato 
de financiamento. 
4.5.3.1. Para cobertura do compromisso assumido no novo contrato de financiamento, 
o contratante deverá contratar novo seguro. 
 
4.6. Não compõe o valor da indenização e não estão cobertos pelo seguro:  
 
a. eventos ocorridos dentro do período de franquia previsto na cláusula 20 e período 
de carência, previsto na cláusula 19. 
 
b. valores que ultrapassem o capital segurado e o limite de 3 (três) parcelas 
indenizáveis contratados, conforme estabelecido nestas Condições Gerais; 
 
c. juros de mora, correção monetária, multas ou encargos contratuais decorrentes da 
inadimplência do segurado, após 3 (três) meses a data do evento.  
 
 
5. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE ADESÃO 
 
5.1. Os componentes do grupo segurável poderão ser incluídos no seguro, mediante a 
assinatura e o preenchimento completo da proposta de adesão ao seguro, que poderá fazer 
parte do compromisso prévio da obrigação assumida com o estipulante/beneficiário, pelo 
proponente, por seu representante legal ou pelo corretor de seguros, bem como, após a 
entrega de todos os documentos que a seguradora julgar necessários para análise dos riscos 
seguráveis. 
 
5.1.1. A seguradora fornecerá ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de 
seguros, o protocolo de recebimento da proposta de adesão, contendo a data e hora do 
recebimento da mesma.  
 
5.1.2 A idade mínima admitida para ingresso no seguro será de 18 (dezoito) anos 
completos.  O proponente deverá se encontrar em perfeito estado de saúde física e 
mental e em plena atividade laborativa.  
 
5.2. A partir do recebimento da proposta de adesão ao seguro pela seguradora, iniciar-se-á o 
prazo de 15 (quinze) dias para a seguradora manifestar-se sobre a proposta. 
 
5.2.1. O simples recebimento do prêmio não implica em aceitação do seguro por parte da 
seguradora. 
 
5.2.2. A não manifestação formal da seguradora com relação à proposta, implicará em 
aceitação do risco. 
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5.2.3. A solicitação de documentos complementares para a análise e aceitação do risco 
poderá ser efetuada uma única vez, durante o prazo previsto no item 5.2.. 
 
5.2.4. No caso de solicitação de documentos complementares, o prazo previsto no item 5.2. 
ficará suspenso, voltando a correr na data em que se efetivar a entrega de toda a 
documentação. 
 
5.2.5. A cada segurado incluído no seguro será enviado um certificado individual de seguro. 
O prazo para emissão do certificado individual é de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
data de aceitação da proposta de adesão. 
 
5.2.6. Caso ocorra algum sinistro coberto durante o prazo previsto no item 5.2., estando o 
risco proposto dentro das condições normais de aceitação da seguradora, a indenização 
devida será paga. 
 
5.3. No caso da não aceitação da proposta de adesão ao seguro, a seguradora deverá, no 
prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 5.2., comunicar por escrito o proponente, seu 
representante legal, ou corretor de seguros, justificando a recusa. O seguro estará 
automaticamente aceito caso a seguradora não manifeste a recusa da proposta por escrito 
ao proponente, ao seu representante legal ou ao corretor de seguros no prazo previsto no 
item 5.2. 
 
5.4. Será facultado ao segurado o direito de arrependimento da contratação deste 
seguro, no prazo de 7 (sete) dias a contar de seu início de vigência. 
 
5.4.1. Nesta hipótese serão devolvidos todos os valores relativos ao prêmio pago, 
devidamente corrigidos conforme cláusula 12.  
 
5.5. As condições gerais do seguro estarão à disposição do proponente, ou de seu 
representante legal, previamente à contratação do seguro. 
 
 
6 PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS 
 
6.1. O período de aquisição de direitos é de 12 (doze) meses de trabalho ininterruptos 
em um mesmo empregador na condição de Trabalhador Formal ou Profissional liberal, 
conforme a Atividade Principal, tanto para a cobertura de Desemprego Involuntário 
como para a cobertura de Incapacidade Física Temporária Total por Acidente. Em caso 
de sinistro, será aplicado um novo período de aquisição de direitos, que deverá ser 
cumprido em período posterior ao da caracterização do sinistro, conforme abaixo: 
 
- Desemprego – a data do desligamento 
- Afastamento – data da alta do último afastamento coberto 
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7. VIGÊNCIA E EXTINÇÃO DO SEGURO INDIVIDUAL 
 
7.1. O seguro individual vigorará pelo prazo do compromisso assumido pelo segurado 
junto ao estipulante, com início e término de vigência, às 24 (vinte e quatro) horas das 
datas indicadas no contrato firmado entre o segurado e o estipulante, desde que 
preenchida a proposta de adesão e aceito o risco pela seguradora. 
 
7.1.1. Os contratos de seguro cujas propostas forem recepcionadas sem pagamento de 
prêmio, o início de vigência da cobertura será a partir da data de aceitação da proposta de 
adesão pela seguradora ou com data distinta, desde que expressamente acordada entre as 
partes;  
 
7.1.2. Os contratos de seguro cujas propostas forem recepcionadas com adiantamento de 
valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, terão seu início de vigência do seguro 
a partir da data de recepção da proposta de adesão pela seguradora;  
 
7.1.3. O segurado poderá solicitar o cancelamento do seguro a qualquer momento 
mediante aviso à Seguradora, hipótese em que receberá a devolução proporcional do 
prêmio pago, correspondente ao período entre a data do cancelamento e o período 
restante para o término de vigência do seguro individual.  
 
7.1.4. Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora à faculdade de não 
renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos 
termos da apólice. 
 
7.1.5. O final de vigência especificado no certificado individual não poderá, em 
qualquer hipótese, ultrapassar a vigência da apólice mestra. 
 
7.2. Não haverá renovação do seguro individual, já que a vigência deste seguro está 
vinculada à vigência do contrato relativo ao compromisso prévio assumido pelo segurado 
junto ao estipulante. 
 
7.3. O seguro será extinto nas seguintes situações: 
 
a) com a morte ou a invalidez permanente total do segurado; 
 
b) com a quitação antecipada, cessão ou refinanciamento do compromisso prévio da 
obrigação assumida com o estipulante/beneficiário; 
 
c) por solicitação do segurado, mediante comunicação por escrito, com aviso prévio 
de 60 (sessenta) dias, no mínimo; 
 
d) se ultrapassado, por parte do segurado, o prazo de tolerância para pagamento do 
prêmio previsto no subitem 11.1.2 da cláusula 11; 
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e) se o segurado não fizer declarações verdadeiras e completas, omitir circunstâncias 
do seu conhecimento que possam influir na aceitação, na taxação, ou no 
conhecimento exato e caracterização do risco; 
 
f) na hipótese de qualquer descumprimento das obrigações convencionadas no 
presente seguro; 
 
g) com o cancelamento, mediante anuência prévia e expressa de segurados que 
representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado, ou final de vigência sem 
renovação da apólice mantida entre o estipulante e a seguradora, respeitado o 
período correspondente ao prêmio pago pelo segurado; 
 
h) mediante acordo entre as partes contratantes; 
 
i) com o cancelamento do seguro em razão das circunstâncias definidas nas alíneas 
„e‟ e „f‟, implicará na perda do direito ao recebimento de qualquer restituição de 
prêmio e indenização; 
 
j) com o desaparecimento do vínculo entre o segurado principal e o estipulante, e 
desde que o estipulante não permita a manutenção do segurado no plano; 
 
 
8. VIGÊNCIA E EXTINÇÃO DA APÓLICE 
 
8.1. A apólice vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua contratação, sendo 
renovada automaticamente ao final do período, limitado a uma renovação automática.  
 
8.2. As renovações posteriores da apólice coletiva serão feitas de forma expressa 
entre o estipulante e a seguradora, desde que não implique em ônus ou dever para os 
segurados ou redução de seus direitos. 
 
8.2.1. Caso haja na renovação da apólice coletiva, alteração da apólice que implique 
em ônus ou dever dos segurados ou a redução de seus direitos, deverá haver 
anuência prévia e expressa de pelo menos ¾ (três quartos) do grupo segurado. 
 
8.2.2. Qualquer alteração nas condições contratuais em vigor deverá ser realizada por 
aditivo à apólice, com a concordância expressa e escrita do segurado ou de seu 
representante, ratificada pelo correspondente endosso, observando que qualquer 
modificação da apólice que implique em ônus ou dever para os segurados, ou a 
redução de seus direitos, dependerá da anuência expressa de segurados que 
representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado. 
 
8.2.3. Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não 
renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos 
termos da apólice. 
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8.2.4. Terminada a vigência da apólice, esta poderá ou não ser renovada pela 
seguradora ou estipulante, mediante aviso prévio e expresso de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias que antecedam o final de vigência da apólice. 
 
8.2.5. No caso de não renovação da apólice coletiva, as condições contratuais terão 
sua vigência estendida, pelo estipulante e pela seguradora, até a extinção de todos os 
riscos cobertos relativos aos prêmios já pagos. 
 
 
8.3. A apólice será extinta nas seguintes situações:    
 
a) a qualquer momento de sua vigência, em decorrência de acordo específico firmado 
entre a seguradora e o estipulante, desde que haja anuência prévia e expressa de 
pelo menos ¾ (três quartos) do grupo segurado; 
 
b) pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas estabelecidas nestas condições 
gerais; 
 
c) se houver a caracterização de dolo ou prática de fraude por parte do estipulante, no 
ato da contratação ou durante toda a vigência da apólice. 
 
d) extinto o seguro, as coberturas só poderão ser reabilitadas mediante o 
preenchimento de nova proposta de seguro e análise de aceitação por parte da 
seguradora.  
 
 
9. CAPITAL SEGURADO 
 
9.1. Para efeito de determinação do capital segurado, na liquidação dos sinistros, será 
considerado como data do evento: 
 
a) para morte decorrente de causas naturais, a data da morte; 
 
b) para morte decorrente de acidente pessoal ou invalidez permanente total por acidente, a 
data do acidente; 
 
c) para desemprego, a data formal do desemprego involuntário. 
 
d) para Incapacidade Temporária Total por Acidente, a data do afastamento do segurado, 
devidamente comprovado por médico habilitado. 
 
9.2. O capital segurado será determinado em função da dívida que o segurado possuir junto 
ao estipulante, estabelecido na forma de parcelas para as coberturas de Desemprego 
Involuntário e Incapacidade Física Temporária por Acidente ou pelo saldo devedor, para as 
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coberturas de Morte e Invalidez Permanente, apuradas na data do sinistro, respeitado o 
limite máximo de responsabilidade da seguradora estabelecido na Cláusula 9.4 destas 
Condições Gerais e o valor estabelecido no certificado individual. 
 
9.3. Após recebida a indenização por Desemprego Involuntário ou por Incapacidade Física 
Temporária Total por Acidente, o segurado poderá se manter na apólice até o término de 
vigência do seguro individual, sendo-lhe garantido as mesmas coberturas, desde que 
novamente preenchidas as condições de elegibilidade e aquisição de direitos ao seguro e 
demais condições destas Condições Gerais.  
 

9.4. O limite máximo de responsabilidade da seguradora será de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) nos casos de Morte e Invalidez Permanente Total por Acidente e 3 (três) parcelas, 
limitadas a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parcela, nos casos de Desemprego 
Involuntário e Incapacidade Física Temporária Total por Acidente, em uma ou mais 
operações de crédito. 
 
9.5. .Em caso de sinistro passível de cobertura, a indenização corresponderá à 3 (três) 
parcelas referentes ao compromisso prévio firmado com o estipulante, limitadas a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para cada parcela, em caso de Desemprego Involuntário, desde 
que cumprido o período de carência e franquia ou Incapacidade Física Temporária por 
Acidente, desde que cumprido o período de franquia, ou ao saldo devedor, limitado ao Limite 
Máximo de Responsabilidade da Seguradora, apurado na data do sinistro, no caso de Morte 
e Invalidez Permanente Total por Acidente. 
 
9.5.1. Nas garantias de Desemprego Involuntário e Incapacidade Física Temporária Total por 
Acidente, o pagamento da indenização relativo às 3 (três) parcelas do compromisso prévio 
firmado com o estipulante, será efetuado à vista. 
 
 
10. PAGAMENTO DE PRÊMIO 
 
10.1. O custeio do seguro será contributário, ou seja, será custeado integralmente pelo 
segurado. 
 
10.2. A periodicidade de pagamento do prêmio será definido no Certificado Individual de 
Seguro, sendo de responsabilidade do estipulante o repasse do prêmio recolhido do 
segurado à seguradora. 
 
10.3. Caso a data limite para pagamento caia em fim de semana ou feriado bancário, o 
seguro poderá ser pago no primeiro dia útil subseqüente. 
 
10.3.1. Na ocorrência de algum sinistro dentro do prazo de pagamento do prêmio, sem que o 
mesmo tenha sido efetuado, o direito à indenização não estará prejudicado. 
 
10.4. Para este seguro não está previsto alteração dos prêmios pela faixa etária do 
segurado. 
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10.5. O não repasse dos prêmios por parte do estipulante à seguradora, no prazo 
estabelecido, desde que não caracterizada a inadimplência do segurado, não consistirá em 
motivo para o cancelamento do seguro individual, ficando o estipulante sujeito às 
cominações legais. 
 
10.6. Este seguro está estruturado no regime financeiro de repartição simples, razão 
pela qual não haverá devolução ou resgate de prêmios ao segurado, ao beneficiário ou 
ao Estipulante. 
 
10.7. Caso o empréstimo seja liquidado antes da data de vencimento originalmente 
pactuada, será feita a devolução proporcional do prêmio de seguro pago, correspondente ao 
período entre a data da liquidação e o período restante para o término de vigência do risco 
individual. 
 
 
11. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA QUITAÇÃO DO PRÊMIO EM ATRASO  
 
11.1. A falta de pagamento do prêmio após a data do vencimento não acarretará a 
suspensão automática das coberturas e conseqüentemente não haverá reabilitação. 
 
11.1.1. A ausência de fundos na conta bancária indicada pelo segurado para que seja 
processada a cobrança automática da quantia relativa ao prêmio na data do 
vencimento do mesmo, caracterizará a inadimplência e conseqüente mora do 
segurado, iniciando o prazo de tolerância para a purgação da mora. 
 
11.1.2. O prazo de tolerância para a purgação da mora é de 3 (três) meses, a contar do 
vencimento do prêmio do seguro. Tendo se esgotado o prazo de tolerância de três 
meses sem que tenha sido retomado o pagamento dos prêmios, ocorrerá o 
cancelamento do seguro.  
 
11.2. Haverá cobertura dos sinistros ocorridos durante o período de inadimplência, 
limitado ao prazo previsto no item 11.1.2, com a conseqüente cobrança do respectivo  
prêmio devido neste período. 
 
 
12. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO SEGURO  
 
12.1. As obrigações pecuniárias do seguro, listadas nestas Condições Gerais, sujeitam-se à 
atualização monetária pela variação positiva do IGP-M/FGV – Índice Geral de Preços para o 
Mercado, da Fundação Getúlio Vargas.  
 
12.1.1. A atualização monetária das obrigações pecuniárias, será efetuada com base na 
variação apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade e o publicado 
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.  
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12.1.2. No caso de recusa do risco,em que tenha havido adiantamento de valor para futuro 
pagamento parcial ou total de prêmio, os valores serão devolvidos, devidamente atualizados, 
no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da data da formalização da recusa, que é a data 
de exigibilidade.  
 
12.1.3. No caso de recebimento indevido de prêmio, os valores serão devolvidos, 
devidamente atualizados desde a data de recebimento pela seguradora, que é a data de 
exigibilidade. 
 
12.1.4. No caso de cancelamento do seguro, os valores a serem devolvidos serão 
atualizados monetariamente a partir da solicitação de cancelamento ou da data do efetivo 
cancelamento, que é a data de exigibilidade, se o mesmo ocorrer por iniciativa da 
seguradora.  
 
12.1.5. Na hipótese de não pagamento da indenização no prazo previsto na cláusula 16, item 
16.1.5., destas condições gerais, o valor devido será atualizado monetariamente a partir da 
data de ocorrência do evento, conforme cláusula 9.  
 
12.2. Não haverá atualização monetária dos seguintes valores: 
 
12.2.1. Do capital segurado, uma vez que corresponde ao saldo devedor, líquido de juros e 
correção monetária, apurado na data do sinistro, estabelecido no ato da assinatura do 
compromisso prévio assumido pelo segurado junto ao estipulante/beneficiário e informado 
mensalmente pelo estipulante à seguradora, para cálculo do prêmio mensal.   
  
12.2.2. Do prêmio, pois este será decrescente tal qual o capital segurado. 
 
12.3. No caso de extinção do índice estabelecido nestas condições gerais, deverá ser 
utilizado o IPC/FIPE – Índice de Preços ao Consumidor/Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Universidade de São Paulo.  
 
12.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e aos juros moratórios far-
se-á independentemente de notificação, protesto ou interpelação judicial, de uma só vez, 
juntamente com os demais valores do contrato. 
 
 
13. RECÁLCULO MENSAL DO CAPITAL SEGURADO E DO PRÊMIO  
 
13.1. Por se tratar de seguro cuja finalidade é garantir a quitação do saldo devedor apurado 
na data do sinistro, o capital segurado e o prêmio do seguro, serão recalculados 
mensalmente em razão do saldo devedor do segurado junto ao estipulante/beneficiário. 
 
 
14. JUROS DE MORA 
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14.1. O não-cumprimento das obrigações pela seguradora e pelo segurado ora previstas, os 
sujeitarão aos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, mais a atualização monetária 
prevista na cláusula 12. 
 
14.2. Os juros de mora serão aplicáveis a partir do primeiro dia posterior ao término dos 
prazos fixados nestas condições gerais. 
14.3. O pagamento de valores relativos aos juros moratórios far-se-á independentemente de 
notificação, protesto ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais 
valores do contrato. 
 
 
15. BENEFICIÁRIOS DO SEGURO 
 

15.1. O beneficiário do seguro será sempre o Estipulante (Aymoré Crédito, Financiamento e 
Investimento S.A), que receberá o valor do Saldo Devedor do compromisso prévio assumido 
pelo segurado junto ao Estipulante, referente às coberturas de Morte e Invalidez Permanente 
Total por Acidente e, referente às coberturas de Desemprego Involuntário e Incapacidade 
Física Temporária Total por Acidente, receberá o pagamento de 3 (três) parcelas vencidas 
ou vincendas . 
 
15.1.1. Nas coberturas de Desemprego Involuntário e Incapacidade Físíca Total por 
Acidente, caso o número de parcelas a liquidar for inferior a 3 (três), o Estipulante 
liquidará as parcelas existentes em número inferior a 3 (três) e restituirá a diferença ao 
segurado.  
 
15.2. No caso de suicídio, nos primeiros dois anos de vigência inicial do seguro, o 
beneficiário não terá direito ao capital segurado. 
 
 
16.  LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS  
 
16.1. Em caso de ocorrência de sinistro que possa vir a ser indenizável por este seguro, os 
herdeiros do segurado obrigam-se, sob pena de perder o direito à indenização a ser paga ao 
estipulante: 
 
16.1.1. Comunicar o sinistro imediatamente à seguradora pelas vias mais rápidas ao seu 
alcance, sem prejuízo da comunicação por escrito, através do preenchimento e entrega do 
formulário denominado “Aviso de Sinistro”. 
 
16.1.2. Registrar a ocorrência do sinistro junto às autoridades competentes, observada a 
relação disposta no item 16.4 destas condições gerais. 
 



 

         SEGURO PRESTAMISTA 
          Condições Gerais 

 

 

Processo SUSEP nº. 15414.000356/2011-10 – Prestamista Aymoré                                                                                                         versão 03/2012 
Página 25 de 30 

16.1.3. Fazer constar da comunicação escrita a data, a hora, o local, os valores e as causas 
possíveis, bem como todas as informações e esclarecimentos sobre as circunstâncias 
associadas ao evento. 
 
16.1.4. Além dos documentos citados no item 16.4. destas condições gerais, para cada 
garantia, a seguradora poderá solicitar documentos complementares, em caso de dúvida 
fundada e justificável. 
 
16.1.5. O prazo máximo para apreciação dos documentos básicos previstos no subitem 16.4 
e para pagamento da indenização, será de até 30 (trinta) dias, contados da data em que a 
seguradora receber todos os documentos necessários para a comprovação do evento 
coberto, nos termos destas condições gerais. 
 
16.1.6. Será suspensa a contagem do prazo, no caso de solicitação de nova documentação 
complementar, voltando a correr o prazo a partir do dia útil subseqüente à entrega de toda a 
documentação solicitada, conforme previsto no item 16.1.4.. 
 
16.1.7. O não pagamento da indenização no prazo previsto no item 16.1.5., implicará na 
aplicação de juros de mora, de acordo com a cláusula 14, sem prejuízo de sua atualização 
de acordo com a cláusula 12. 
  
16.2. Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e os documentos 
necessários correrão por conta do segurado, salvo as diretamente realizadas pela 
seguradora. 
 
16.3. Os atos ou providências que a seguradora praticar, após o sinistro, não importam, por 
si só, no reconhecimento da obrigação de pagar o capital segurado reclamado. 
 
16.4. Documentos necessários para a liquidação dos sinistros: 
Legenda 
 
MN – Morte Natural 
MA – Morte Acidental  
IPA – Invalidez Permanente Total por Acidente  
IFTA – Incapacidade Física Temporária Total por Acidente 
DES – Desemprego Involuntário 

DOCUMENTOS PRINCIPAIS MN MA IPA IFTA DES 

Formulário Original de Aviso de Sinistro de acordo 
com a causa do sinistro devidamente preenchido e 
com firma reconhecida do médico assistente 

X X X 
 

X 
 

X 

Cópia Autenticada do RG do segurado sinistrado X X X X X 

Cópia Autenticada do CPF do segurado sinistrado X X X X X 

Cópia Autenticada da Certidão de Óbito                                                                                                                                                                                                                                               X X X   
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Cópia Autenticada da Certidão de Nascimento                                                                                                                                                                                                                                          X X X   

Copia Autenticada da Certidão de Casamento 
atualizada pós-óbito  

X X 
 

X 
 

 
 

 

Cópia Simples do Comprovante de endereço (do 
segurado sinistrado) 

X X 
 

X 
 

 
X 

 
X 

Cópia Autenticada da CNH do segurado sinistrado 
(caso o mesmo tenha sido o condutor em acidente 
automobilístico que o vitimou)   

X 
 

X 
 

 
X 

 

Boletim de ocorrência policial quando a morte ocorrer 
na Residência 

X                                                                                                                                                                                                                                           X  
 
 

 

Cópia Autenticada do CAT - Comunicado de Acidente 
de Trabalho                                                                                                                                                            
(para o caso de acidente na empresa) 

 X 
 

X 
 

 
X 

 

Cópia Autenticada (quando houver) Laudo Cadavérico 
do Instituto Médico Legal 

X X 
 
 
 

 
 

 

Cópia Autenticada do Laudo de serviços de verificação 
de óbito (se a morte ocorreu em domicílio ou de causa 
desconhecida) 

X 
    

 
 

 

Cópia Autenticada dos Laudos e exames médicos 
pertinentes à doença que vitimou o segurado 
sinistrado principal 

X 
  

 
 
 

 

Cópia Autenticada do Laudo de Levantamento do Local 
de Acidente elaborado pelo Instituto de Criminalística 
(se houver) 

  X X 
  

 
X 

 

Cópia Autenticada do Laudo do exame toxicológico   X X X  

Cópia Simples do contrato da operação de crédito e 
seus aditivos. 

X X 
 

X 
 

 
X 

 
X 

Cópia Autenticada do Comunicado de Dispensa      X 

Cópia Autenticada da Carteira Profissional constando 
as devidas anotações/observações feitas pela Caixa 
Econômica Federal.  

  
 X 

Cópia Autenticada do Termo de Rescisão do Contrato 
de Trabalho  

  
 X 

Cópia Autenticada do Comprovante de recebimento do 
FGTS  

  
 X 

Cópia Autenticada do Comprovante de recebimento do 
Seguro Desemprego da Caixa Econômica Federal  

  
 X 

 
 
17. OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE 
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17.1. Manter a seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos segurados, 
alterações na natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no 
futuro, resultar em sinistro, de acordo com o definido nestas condições gerais. 
 
17.2. Fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas a este 
seguro. 
17.3. Informar mensalmente à seguradora a relação individual dos segurados elegíveis ao 
seguro e seus respectivos capitais segurados.  
 
17.4. Repassar o prêmio recolhido do segurado à seguradora, nos prazos determinados 
como data de vencimento. 
 
17.5. Repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice. 
 
17.6. Discriminar a razão social da seguradora, nos documentos e comunicações referentes 
aos seguros, objeto destas Condições Gerais. 
 
17.7. Avisar a seguradora, tão logo tenha conhecimento da ocorrência de qualquer sinistro 
ou expectativa de sinistro. 
 
17.8. Dar ciência aos segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação 
dos sinistros. 
 
17.9. Fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela 
estabelecido. 
 
17.10. É expressamente vedado ao estipulante: 
 
17.10.1. Cobrar dos segurados, quaisquer valores relativos ao seguro, além dos 
especificados pela seguradora. 
 
17.10.2. Rescindir o seguro sem anuência prévia e expressa de um número de segurados 
que represente, no mínimo, três quartos do grupo segurado. 
 
17.10.3. Efetuar propaganda e promoção do seguro sem prévia anuência da seguradora, e 
sem respeitar a fidedignidade das informações quanto ao seguro que será contratado. 
 
17.10.4. Vincular a contratação do seguro objeto destas condições gerais a qualquer de seus 
produtos, ressalvada a hipótese em que tal contratação sirva de garantia direta a estes 
produtos. 
 
 
18. PERDA DE DIREITOS  
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18.1. O segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco. 
 
18.2. Se o segurado, seu representante, ou seu corretor de seguros fizer declarações 
inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no 
valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, além de estar o segurado 
obrigado ao pagamento do prêmio vencido. 
 
18.2.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do 
segurado, a seguradora poderá:  
 
18.2.1.1. Na hipótese de não ocorrência do sinistro: 
 
a) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela 
proporcional ao tempo decorrido;  
 
b) mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, após a 
cobrança da diferença de prêmio cabível ou restringir a cobertura contratada. 
 
18.2.1.2. Na hipótese de ocorrência do sinistro com pagamento parcial do capital 
segurado: 
 
a) cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, retendo, do prêmio 
originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada 
proporcionalmente ao tempo decorrido; 
 
b) mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, cobrando a 
diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser pago ao segurado ou ao 
beneficiário ou restringindo a cobertura contratada para riscos futuros.  
 
18.2.1.3. Na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento integral do capital 
segurado: 
 
a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização  e deduzir do valor a ser pago, 
a diferença de prêmio cabível. 
 
18.3. O segurado está obrigado a comunicar à sociedade seguradora, logo que saiba, 
qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à 
cobertura, se ficar comprovado que silenciou de má-fé. 
 
18.3.1. A seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento 
do aviso de agravação do risco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de 
cancelar o seguro ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura 
contratada ou cobrar a diferença de prêmio cabível. 
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18.3.2. O cancelamento do seguro só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, 
devendo ser restituída à diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período 
a decorrer. 
 
19. CARÊNCIA 
 
19.1. O segurado somente terá direito à cobertura securitária, após cumprido o período 
de carência de 90 (noventa) dias, para as coberturas de Morte Natural e Desemprego 
Involuntário. 
19.2. O prazo de carência, exceto no caso de suicídio ou na sua tentativa, não poderá 
exceder metade do prazo de vigência previsto pelo certificado. 
 
19.3. A carência terá início a partir do início de vigência do seguro individual.  
 
19.4. A carência não será aplicada em caso de eventos decorrentes de Acidente 
Pessoal. 
 
 
20. FRANQUIA 
 
20.1. A franquia para as garantias de Desemprego Involuntário e Incapacidade Física 
Temporária Total por Acidente, será de 30 (trinta) dias. 
 
20.2. Na garantia de Desemprego Involuntário a contagem da franquia terá início a 
partir da data da demissão do segurado, constante da Carteira Profissional ou do 
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. 
 
20.3. Na garantia de Incapacidade Física Temporária Total por Acidente, a contagem da 
franquia terá início na data do afastamento médico, atestada pelo médico que atendeu 
o segurado. 
 
20.4 A cada novo sinistro será aplicada uma nova franquia. 
 
20.5 Para as demais coberturas deste seguro, não haverá aplicação de Franquia. 
 
 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. Seguro garantido pela Santander Seguros S/A, CNPJ 87.376.109/0001-06, processo 
Susep nº. 15414.000356/2011-10. 
 
21.2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte desta Autarquia, incentivo ou 
recomendação à sua comercialização.  
 
21.3. Para os casos não previstos nestas condições gerais, serão aplicadas as leis que 
regulamentam os seguros no Brasil.  
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21.4. O segurado poderá consultar a situação cadastral de sua corretora de seguros, no site 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, denominação social ou 
CNPJ.  
 
21.5. Mediante a contratação do seguro, o segurado aceita explicitamente as cláusulas 
limitativas dos seus direitos que se encontram ressaltadas em negrito no texto destas 
condições gerais. 
 
21.6. Na hipótese de rescisão do seguro, a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das 
partes contratantes e com a concordância recíproca, a seguradora poderá reter do prêmio 
recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido.  
 
21.7. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
 
Para maiores informações, consulte as Condições Gerais do seguro disponíveis no site 
www.santander.com.br. 
 
 
22. PRESCRIÇÃO 
 
22.1. O direito do segurado e/ou beneficiário em pleitear indenização junto à seguradora 
prescreve nos prazos estabelecidos nos termos previstos em lei.   
 
 
23. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS 
 
23.1. O presente seguro cobre sinistros ocorridos em qualquer parte do globo terrestre ou 
território nacional,  sendo os encargos decorrentes de eventual tradução dos documentos 
necessários ao recebimento de indenização correrão a cargo da Santander Seguros S.A. 
 
24. FORO  
 
24.1. O foro competente para dirimir eventuais questões oriundas do presente seguro entre o 
segurado, beneficiário e a seguradora, será sempre o foro de domicílio do segurado ou 
beneficiário, conforme o caso. 
 
 
Santander Seguros S.A. 
CNPJ: 87.376.109/0001-06 
 

http://www.susep.gov.br/
http://www.santander.com.br/
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SEGURO ZURICH VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES 
Para efeito das disposições desta apólice ficam convencionadas as seguintes definições: 
 
Acidente Pessoal: Evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e 

violento, causador de lesão física que por si só, e independentemente de toda e 
qualquer outra causa, tenha como conseqüência direta a morte ou invalidez 
permanente, total ou parcial, do Segurado, ou torne necessário tratamento médico, 
observando-se o disposto no item 5.4. e seus subitens destas Condições Gerais. 
 

Apólice: Documento que a Seguradora emite, com um número próprio de identificação, 
formalizando a aceitação do risco proposto pelo Estipulante. A apólice discrimina as 
coberturas contratadas e condições aplicáveis. 
 

Aviso de Sinistro: 
 

Documento pelo qual é feita a comunicação de um sinistro à Seguradora. 

Beneficiário: É a pessoa, física ou jurídica, a quem é devido o pagamento da indenização em caso 
de ocorrência de sinistro coberto. 
 

Capital Segurado: É o valor máximo a ser pago pela Seguradora para a cobertura contratada em 
decorrência de sinistro coberto e vigente na data do sinistro. 
 

Carência: Período contínuo de tempo, determinado na apólice, contado a partir do início de 
vigência da cobertura individual ou do aumento do capital segurado ou da 
recondução, no caso de suspensão da cobertura, durante o qual, na ocorrência de 
sinistro, o Segurado ou os Beneficiários não terão direito à percepção dos capitais 
segurados contratados e a Seguradora estará isenta de qualquer responsabilidade 
indenizatória. 
 

Certificado 
Individual: 

Documento destinado ao Segurado e emitido pela Seguradora, que formaliza a 
aceitação do proponente na apólice, a renovação do seguro ou a alteração de valores 
de capital segurado ou prêmio. Do certificado individual devem constar, além dos 
dados pessoais do segurado, a data de início e término de vigência da cobertura 
individual do segurado principal e dos segurados dependentes, o capital segurado de 
cada cobertura relativa ao segurado principal e aos segurados dependentes, o prêmio 
total e a informação de que o Segurado tem direito ao excedente técnico, quando for 
o caso.  
 

Cobertura: Proteção contra determinado risco, contratada pelo Segurado de acordo com as 
condições da apólice. 
Para emissão de apólice deste seguro, a Cobertura Básica é de contratação 
obrigatória. 
 

Cobertura 
Adicional: 

Cobertura, contratada na apólice, que garante riscos não cobertos pela Cobertura 
Básica Morte Natural ou Acidental. 
 

Condições Conjunto de disposições que regem a contratação, incluindo as constantes da 
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Contratuais: Proposta de Contratação, das Condições Gerais, das Condições Especiais, da Apólice, 
do Contrato, da Proposta de Adesão e do Certificado Individual. 
 

Condições Gerais: Conjunto de cláusulas que regem um mesmo plano de seguro, estabelecendo 
obrigações e direitos da sociedade seguradora, dos segurados, dos beneficiários e, 
quando couber, do estipulante. 
 

Condições 
Especiais: 

Conjunto de cláusulas que especificam as diferentes modalidades de cobertura que 
possam ser contratadas dentro de um mesmo plano de seguro. 

Contrato: Instrumento jurídico firmado entre o Estipulante e a Seguradora, que estabelece as 
peculiaridades da contratação do plano coletivo e fixa os direitos e obrigações do 
Estipulante, da Seguradora, dos Segurados e dos Beneficiários. 
 

Corretor: Pessoa física ou jurídica, devidamente habilitada e registrada na SUSEP – 
Superintendência de Seguros Privados - e legalmente autorizada a intermediar a 
realização de contratos de seguro, podendo representar os interesses do Estipulante 
ou do Segurado junto à Seguradora. 
 

Dados Cadastrais: São informações sobre o Estipulante e sobre os Segurados que toda proposta de 
contratação e de adesão deverão conter, conforme segue: 
1. PESSOA FÍSICA: 

a. Nome completo; 
b. Sexo; 
c. Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF); 
d. Data de nascimento; 
e. Natureza e número do documento de identificação, nome do órgão 

expedidor e data de expedição (RG); e 
f. Endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal – 

CEP, cidade, unidade da federação), número de telefone e código DDD. 
2. PESSOA JURÍDICA: 

a. Denominação ou razão social; 
b. Atividade principal desenvolvida; 
c. Número de identificação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
d. Endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal – 

CEP, cidade, unidade da federação), número de telefone e código DDD. 
Dano Moral: Toda e qualquer ofensa ou violação que mesmo sem ferir ou causar estragos aos 

bens patrimoniais de uma pessoa, ofenda aos seus princípios e valores de ordem 
moral, tais como os que se referem à sua liberdade, à sua honra, aos seus 
sentimentos, à sua dignidade e/ou à sua família, sendo, em contraposição ao 
patrimônio material, tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico. O Dano 
Moral é risco excluído de todas as coberturas desta apólice. 
 

Doenças, Lesões e 
Sequelas 
Preexistentes: 
 

São aquelas que o Segurado ou seu responsável sabia ser portador ou sofredor na 
data da assinatura da proposta de adesão e não declaradas na mesma. 
 

Endosso ou 
Aditivo: 

Instrumento de alteração do contrato de seguro – documento que a Seguradora 
emite para promover qualquer modificação na apólice e que fica fazendo parte 
integrante da mesma. 
A Seguradora tem 15 (quinze) dias para analisar, aceitar integralmente ou com 
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ressalvas ou recusar uma solicitação de alteração da apólice. 
 

Estipulante: Pessoa física ou jurídica que propõe a contratação de plano coletivo, ficando 
investida de poderes de representação do segurado, nos termos da legislação e 
regulamentação em vigor, sendo identificado como estipulante-instituidor quando 
participar, total ou parcialmente, do custeio do plano, e como estipulante-averbador 
quando não participar do custeio. 

Franquia: É o período contínuo de tempo, determinado na apólice, contado a partir da data do 
sinistro, durante o qual a Seguradora estará isenta de qualquer responsabilidade 
indenizatória. 
 

Garantias: São as obrigações que a Seguradora assume perante o Segurado quando da 
ocorrência de um evento coberto. 
 

Grupo Segurado: É a parte do grupo segurável efetivamente aceita pela Seguradora e incluída na 
apólice. Mediante solicitação do Estipulante e aprovação da Seguradora o grupo 
segurado poderá sofrer alterações durante a vigência da apólice. 
 

Grupo Segurável: É a totalidade das pessoas físicas vinculadas ao Estipulante que, de acordo com as 
condições da apólice, podem aderir a este seguro. 
 

Indenização: Valor a ser pago pela Seguradora na ocorrência de sinistro, limitado ao valor do 
Capital Segurado da respectiva cobertura contratada. 
 

Indenizações 
Punitivas: 
 

Indenizações decorrentes de processos civis, como punição a qualquer falta do 
Estipulante ou do Segurado, não destinadas a repor a perda do Segurado ou de 
terceiro reclamante (“Punitive Damages”). As Indenizações Punitivas são riscos 
excluídos de todas as coberturas desta apólice. 
 

Invalidez 
Permanente: 

Perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou 
órgão. 
 

Médico 
Responsável: 

É o profissional legalmente licenciado para a prática da medicina. Não serão aceitos 
como Médico Responsável ou Assistente o próprio Segurado, seu cônjuge, seus 
dependentes, parentes consangüíneos ou afins, mesmo que habilitados a exercer a 
prática da medicina. 
 

Prêmio: Valor correspondente a cada um dos pagamentos destinados ao custeio do seguro. 
 

Prêmio comercial: Valor correspondente ao prêmio pago, excluindo-se os impostos e o custo de 
emissão de apólice, se houver. 
 

Prescrição: Perda do direito da pretensão de todo e qualquer pedido reclamando um interesse, 
em razão do transcurso do prazo fixado em lei. 
 

Prestamista: É o Segurado que convenciona pagar prestações ao Estipulante ou à pessoa jurídica 
representada pelo Estipulante, com o objetivo de amortizar dívida contraída ou 
atender compromisso assumido junto ao mesmo. 
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Proponente: 
 

Pessoa física que propõe sua adesão à apólice e que passará à condição de Segurado 
somente após sua aceitação pela Seguradora, com o devido pagamento do prêmio 
correspondente. 
 

Proposta de 
Contratação: 

Documento com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e 
do risco, em que o proponente, pessoa física ou jurídica, expressa a intenção de 
contratar uma cobertura (ou coberturas) manifestando pleno conhecimento das 
Condições Contratuais.  
 

Proposta de 
Adesão: 

É o documento com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser 
garantido e do risco, em que o proponente, pessoa física, expressa a intenção de 
aderir à contratação do seguro sob a forma coletiva, manifestando pleno 
conhecimento das Condições Contratuais. 
 

Reabilitação do 
Seguro: 

É o restabelecimento das coberturas contratadas em função do pagamento do(s) 
prêmio(s) em atraso, dentro do prazo de suspensão. 
 

Regulação de 
Sinistro: 

É o processo pelo qual a Seguradora analisa as circunstâncias e a documentação dos 
sinistros comunicados pelo Estipulante, pelo Segurado ou por seus beneficiários, 
para, no caso de enquadramento nos Riscos Cobertos da apólice, providenciar a 
indenização devida nos termos da mesma. 
 

Reintegração do 
Capital Segurado: 

É a recomposição do Capital Segurado de uma cobertura no mesmo montante em 
que foi reduzida após a ocorrência de sinistro coberto. 

Risco ou 
Evento Coberto: 

Acontecimento possível, futuro e incerto, que independe da vontade das partes e cuja 
ocorrência obriga a Seguradora a pagar a indenização devida, desde que não se 
classifique como risco excluído, respeitadas as Condições contratuais. 
 

Riscos Excluídos: São aqueles riscos, previstos nas Condições Gerais e/ou nas Condições Especiais, que 
não serão cobertos pelo plano. 
 

Seguradora: É a Zurich Brasil Seguros S.A., empresa legalmente constituída para assumir e gerir os 
riscos devidamente especificados na apólice, mediante a cobrança do prêmio 
respectivo. 
 

Segurados: São os proponentes que estão expostos aos riscos previstos nas coberturas 
contratadas, efetivamente aceitos pela Seguradora e incluídos no seguro, sendo: 

a) Segurados principais: aquelas pessoas que mantém vínculo com o 
Estipulante. 

b) Segurados dependentes: os cônjuges, os filhos, enteados e menores 
considerados dependentes do Segurado principal, de acordo com o 
regulamento do Imposto de Renda e/ou da previdência social, desde que não 
sejam seguráveis como Segurados principais quando incluídos neste seguro. 
A(o) companheira(o) equipara-se ao cônjuge, desde que haja comprovação 
de união estável, na forma da legislação em vigor. 

 
Sinistro: 
 

É a ocorrência de um risco coberto pela apólice, durante o período de vigência da 
cobertura individual, capaz de acarretar obrigações pecuniárias à Seguradora. 
 

Sub-Estipulante: É a pessoa jurídica que participa de apólice coletiva contratada pelo Estipulante, 
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assumindo as mesmas responsabilidades deste e ficando igualmente investida dos 
poderes de representação dos Segurados perante a Seguradora. 
Assim, sempre que na apólice ler-se Estipulante, entenda-se também sub-Estipulante, 
quando houver. 
 

Vigência da 
apólice: 
 

É o período durante o qual a apólice contratada está em vigor. 

Vigência da 
cobertura 
individual: 

É o período durante o qual as coberturas contratadas para cada Segurado aceito 
durante a vigência da apólice estão em vigor, respeitadas as condições das mesmas. 
 

 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO DO SEGURO 
Este seguro tem por objetivo garantir ao Estipulante, nos termos destas Condições Gerais e das demais 
condições contratuais, até o limite do capital segurado estabelecido para cada cobertura contratada, o 
pagamento de indenização referente ao saldo devedor, total ou parcial, decorrentes de operação de 
crédito ou compromisso assumido pelo Segurado, caso este venha a sofrer sinistro coberto.  
 
CLÁUSULA 3ª ADESÃO DE SEGURADOS 
3.1. Poderão ser incluídos os prestamistas clientes do Estipulante que atendam as condições previstas 

para o ingresso na apólice, conforme estabelecido nas condições contratuais. 
3.2. Não poderão aderir ao seguro os prestamistas que estejam aposentados por invalidez ou que 

estejam afastados ou impossibilitados de exercer atividades laborativas por motivo de doença. 
3.3. A aquisição de nova dívida ou compromisso por parte de prestamista Segurado, terminado ou 

não compromisso anterior, ou a repactuação de contrato em vigor, serão considerados para 
todos os fins como novas propostas e deverão seguir os critérios de aceitação dispostos nestas 
Condições Gerais e nas demais condições contratuais. 

3.4. A análise da inclusão dos proponentes seguráveis, principais e, quando previsto na apólice, 
dependentes, no seguro, será feita mediante preenchimento e assinatura de proposta de adesão, 
podendo ser exigida a entrega de outros documentos que a Seguradora julgar necessários para 
análise dos riscos seguráveis. 

 
CLÁUSULA 4ª - TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA OU COMPROMISSO 
O cliente prestamista, Segurado ou não, que assumir dívida ou compromisso através de transferência de 
obrigações, deverá atender ao disposto nas condições de ingresso fixadas nas condições da apólice, 
como qualquer novo proponente. 
 
CLÁUSULA 5ª - GARANTIAS DO SEGURO 
5.1. A Cobertura Básica deste seguro é a abaixo destacada, excetuando-se os riscos excluídos 

mencionados na CLÁUSULA 7ª - RISCOS EXCLUÍDOS e outras restrições das condições aplicáveis à 
mesma, sendo de contratação obrigatória neste seguro. 

 
Morte Natural ou Acidental: É a garantia do pagamento de uma indenização ao(s) Beneficiário(s), 
limitada ao capital individual contratado para esta cobertura, em caso de Morte do Segurado, seja 
por causa natural ou acidental, ocorrida durante a vigência deste seguro. 
 
A cobertura de Morte, nos seguros de menores de 14 (quatorze) anos, destina-se apenas ao 
reembolso das despesas com o funeral, que devem ser comprovadas mediante apresentação de 
contas originais especificadas, que podem ser substituídas, a critério da Seguradora, por outros 
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comprovantes satisfatórios, incluindo-se entre as despesas com funeral as havidas com o traslado, 
não estando cobertas as despesas com aquisição de terrenos, jazigos ou carneiros. 
 

5.2. Desde que ratificadas na Especificação da apólice, Coberturas Adicionais e Suplementares poderão 
ser contratadas e serão reguladas por estas Condições Gerais e por condições próprias. 

5.3. Este seguro não é complementar nem suplementar ao seguro de acidentes do trabalho regulado 
por Lei específica. 

5.4. Para fins das coberturas deste seguro, entende-se por acidente pessoal o evento com data 
caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão 
física que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como 
conseqüência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, do Segurado, ou que 
torne necessário tratamento médico, observando-se que: 
5.4.1. Incluem-se, ainda, no conceito de acidente pessoal: 

5.4.1.1. O suicídio, ou a sua tentativa (se decorridos 2 (dois) anos de vigência 
individual), que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, 
observada a legislação em vigor; 

5.4.1.2. A ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas 
o Segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto; 

5.4.1.3. O escapamento acidental de gases e vapores; 
5.4.1.4. O seqüestro e tentativa de seqüestro; 
5.4.1.5. As alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem 

traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações 
radiologicamente comprovadas; 

5.4.2. Excluem-se do conceito de acidente pessoal: 
5.4.2.1. As doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda 

que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por 
acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, 
resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto; 

5.4.2.2. As intercorrências ou complicações conseqüentes da realização de exames, 
tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente 
coberto; 

5.4.2.3. As lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços 
repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e 
efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por 
Esforços Repetitivos - LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao 
Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou 
similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as 
conseqüências pós-tratamento, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e 

5.4.2.4. As situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou 
assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da 
lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por 
acidente pessoal, definido no item 5.4. acima. 

 
CLÁUSULA 6ª - RISCOS COBERTOS 
A cobertura básica deste seguro cobre a morte do Segurado, decorrente de causa natural ou de acidente 
pessoal, ocorridos durante a vigência da cobertura individual, respeitadas as condições da apólice. 
Outras coberturas, se contratadas, deverão estar ratificadas na Especificação da Apólice, com a indicação 
dos respectivos Capitais Segurados. Os Riscos Cobertos das demais coberturas contratadas estarão 
discriminados nos textos das respectivas coberturas adicionais. 
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CLÁUSULA 7ª - RISCOS EXCLUÍDOS 
Estão excluídos do presente seguro quaisquer despesas, prejuízos, ônus, perdas, danos ou 
responsabilidades de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, para 
os quais tenham contribuído ou cujo pedido de indenização abranja: 
7.1. O uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo a explosão nuclear provocada ou 

não, bem como a contaminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes; 
7.2. Atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química ou bacteriológica, de 

guerra civil, de guerrilha, de revolução, agitação, motim, revolta, sedição, sublevação ou 
outras perturbações da ordem pública e delas decorrentes, exceto quando, da ocorrência de 
evento coberto, o Segurado esteja prestando serviço militar ou atos de humanidade em 
auxílio de outrem; 

7.3. Furacões, ciclones, terremotos, maremotos, inundações, quedas de corpos siderais, 
meteoritos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza; 

7.4. Ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de 
laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independente de seu 
propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentório à ordem 
pública pela autoridade pública competente; 

7.5. Doenças, ou lesões, inclusive as congênitas, preexistentes à contratação deste seguro, não 
declaradas na proposta de adesão e de conhecimento do Segurado na data da assinatura da 
mesma; 

7.6. O suicídio, ou sua tentativa, se ocorrido nos 2 (dois) primeiros anos do início de vigência da 
cobertura individual ou da recondução do seguro após suspensão ou ainda nos 2 (dois) 
primeiros anos da data do aumento do capital segurado, na parte que se refere a esse 
aumento; 

7.7. Epidemias e pandemias, desde que declaradas pelo órgão competente, envenenamento de 
caráter coletivo ou qualquer outra causa que atinja maciçamente a população; 

7.8. O dano moral; 
7.9. Indenizações punitivas; 
7.10. Atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, por seus beneficiários, pelo representante de 

um ou de outro ou, ainda, pelos sócios controladores, dirigentes, administradores ou 
beneficiários do Estipulante ou seus respectivos representantes; 

7.11. Automutilações e lesões auto-infligidas, estando o Segurado mentalmente doente ou são; 
7.12. Ato reconhecidamente perigoso que não provier da utilização de meio de transporte mais 

arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade 
em auxílio de outrem; 

7.13. Procedimentos não previstos no Código Brasileiro de Ética Médica, tratamentos clínicos ou 
cirúrgicos experimentais e tratamentos medicamentosos não reconhecidos pelo Serviço 
Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia; 

7.14. Atos contrários à lei, inclusive a direção de veículos automotores, incluindo motos, barcos, 
aeronaves e assemelhados, sem a devida habilitação ou sem a utilização de equipamentos de 
segurança obrigatórios por lei, como capacetes e cintos de segurança 

7.15. Eventos não decorrentes de risco coberto pelas coberturas contratadas; 
 
CLÁUSULA 8ª - CAPITAL SEGURADO 
8.1. Os capitais segurados para as coberturas garantidas aos prestamistas segurados serão definidos na 

Especificação da Apólice, podendo ser constantes para todo o período de vigência do seguro ou 
equivalentes ao valor do saldo devedor total ou parcial apurado na data de sinistro. 

8.2. Os valores dos capitais segurados serão sempre expressos em Reais e representam o máximo a ser 
indenizado no caso de sinistro por cobertura ou conjunto de coberturas, mesmo que o saldo 
devedor ou a parcela da dívida ou compromisso seja em outra moeda. 
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8.3. Será considerado como novo seguro qualquer aumento de responsabilidade não previsto 
inicialmente na dívida ou compromisso assumido pelo prestamista já segurado, ficando a aceitação 
sujeita às mesmas condições estabelecidas para ingresso nestas Condições Gerais e nas demais 
condições contratuais.  

8.4. Os capitais máximos de cada prestamista Segurado não poderão exceder, em uma ou mais 
operações de crédito, os valores máximos fixados na Especificação da Apólice. 

8.5. Para efeito de determinação do capital segurado da cobertura básica deste seguro, na liquidação 
dos sinistros, será considerada como data do evento, a data da morte. 

8.6. A indenização por Morte, e, se contratadas, por quaisquer das coberturas de invalidez permanente, 
não se acumulam, devendo ser observado o disposto na CLÁUSULA 10 - ACUMULAÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO destas Condições. 

8.7. Não será devida indenização para qualquer parcela da dívida ou compromisso vencida antes da 
data do sinistro. 
 

CLÁUSULA 9ª - ATUALIZAÇÃO DE VALORES 
9.1. DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS 

9.1.1. Estabelece-se para fins de atualização monetária de valores deste contrato, quando 
aplicável, o IPCA/IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo/Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. 

9.1.2. Caso o Conselho Monetário Nacional deixe de considerar o IPCA/IBGE como índice de 
preços relacionados às metas de inflação, será considerado para efeito desta cláusula, o 
índice que vier a substituí-lo. 

9.1.3. As contratações com vigência inferior a um ano não estão sujeitas à atualização monetária 
de prêmios e capitais segurados. 

9.1.4. Quando aplicável, os capitais segurados e prêmios serão atualizados anualmente, na data 
de aniversário da contratação, com base na variação do índice no correspondente período 
anual. 

9.1.5. Para as coberturas de morte ou invalidez custeadas mediante pagamento único ou anual 
do prêmio, os capitais segurados deverão ser atualizados desde a data da última 
atualização do prêmio até a data e ocorrência do respectivo evento gerador. 

9.2. DA ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS 
9.2.1. Os valores devidos pela Seguradora a título de devolução de prêmio sujeitam-se à 

atualização monetária pela variação do índice estabelecido no item 9.1.1. destas condições 
a partir da data em que se tornarem exigíveis, sendo: 
9.2.1.1. No caso de cancelamento do contrato, os valores serão exigíveis a partir da data 

de recebimento da solicitação de cancelamento ou da data do efetivo 
cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora. 

9.2.1.2. No caso de recebimento indevido de prêmio pela Seguradora os valores serão 
exigíveis a partir da data de recebimento do prêmio. 

9.2.2. Caso o pagamento da indenização não seja efetuado conforme disposto no item 14.7 da 
CLÁUSULA 14 - PROVA DO SINISTRO E DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO, o valor da 
mesma será atualizado monetariamente pela variação positiva do índice estabelecido no 
item 9.1.1. destas condições, acrescido de juros de mora. Para efeito deste item, serão 
consideradas as seguintes datas de exigibilidade: 
9.2.2.1. Para as coberturas de indenização por acidentes pessoais, a data do acidente; 
9.2.2.2. Para as coberturas de risco por morte não conseqüente de acidente, a data do 

óbito; 
9.2.2.3. Para as coberturas de invalidez, incapacidade temporária ou internação hospitalar 

decorrentes de doença, a data indicada na declaração do médico assistente; 
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9.2.2.4. Para as coberturas cuja indenização corresponda ao reembolso de despesas 
efetuadas, a data do efetivo dispêndio pelo Segurado; 

9.2.2.5. Para as demais coberturas, a data da ocorrência do evento. 
9.2.3. A atualização de que tratam os itens 9.2.1. e 9.2.2. destas Condições Gerais será efetuada 

com base na variação apurada entre o último índice publicado antes da data de 
exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de 
sua efetiva liquidação. 

9.2.4. Os valores relativos às obrigações pecuniárias da Seguradora serão acrescidos de juros 
moratórios equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de 
impostos devidos à Fazenda Nacional, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo 
para esse fim, e serão contados a partir do primeiro dia posterior a tal prazo. 

9.3. DO RECÁLCULO DOS VALORES 
9.3.1. Os capitais segurados, quando da contratação do seguro, poderão representar múltiplos de 

valores pré-definidos (salários, mensalidades escolares ou associativas, etc.) ou saldos totais 
ou parciais de dívidas contraídas pelos Segurados e poderão, também, ser recalculados no 
mínimo mensalmente e no máximo a cada 12 (doze) meses, desde que o recálculo esteja 
previsto na proposta de contratação, no contrato, na apólice e no certificado individual. 

9.3.2. O recálculo dos capitais segurados visa à adequação dos mesmos aos termos acordados 
com os Estipulantes, Sub-estipulantes e Segurados. 

9.3.3. Quando os capitais segurados representarem múltiplos de valores pré-definidos, os 
respectivos prêmios serão simultaneamente recalculados. 

9.3.4. Quando os capitais segurados representarem saldos totais ou parciais de dívidas contraídas 
pelos segurados, os prêmios poderão ser previamente definidos sem a necessidade de 
recálculo futuro, baseados no capital segurado médio do período de cobertura, ou ser 
recalculados na mesma periodicidade dos capitais. 

9.3.5. Constará no contrato se será aplicado o critério de atualização dos prêmios e dos capitais 
segurados conforme o item 9.1, ou o critério de recálculo dos valores, conforme o item 9.3. 

 
CLÁUSULA 10 - ACUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
As indenizações por MORTE e pelas coberturas de INVALIDEZ PERMANENTE, por acidente ou doença, se 
contratadas, não se acumulam. 
10.1. Se, depois de paga uma indenização por Invalidez Permanente por Acidente, verificar-se a Morte 

do Segurado, em conseqüência do mesmo acidente, a Seguradora pagará a indenização devida por 
Morte deduzida da importância já paga por Invalidez Permanente por Acidente, não exigindo, 
entretanto, a devolução da diferença se a indenização paga ultrapassar a estipulada para Morte. 

10.2. Tendo sido paga indenização decorrente de Invalidez Permanente Total por Doença do Segurado, 
este é automaticamente excluído da apólice. 

 
CLÁUSULA 11 - ÂMBITO GEOGRÁFICO DA COBERTURA 
As coberturas concedidas por este seguro são extensivas a todo o globo terrestre, com exceção da 
Cobertura Adicional de Perda de Renda por Desemprego, quando contratada, cujo âmbito geográfico 
está restrito ao território brasileiro. 
 
CLÁUSULA 12 - CARÊNCIA 
12.1. A garantia de morte natural constante na Cobertura Básica está sujeita a carência de no máximo 

360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do início de vigência do risco individual ou do 
aumento do capital segurado, na parte que se refere a esse aumento, ou da recondução do 
seguro, se suspenso. O período de carência, se houver, será estabelecido na Especificação da 
apólice. 
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12.2. A existência de carência para as coberturas adicionais, quando contratadas, estará prevista nos 
textos das respectivas coberturas. 

12.3. Não haverá carência para eventos resultantes de acidentes pessoais, exceto no caso de suicídio 
ou sua tentativa, cuja carência é de 2 (dois) anos, contados a partir do início de vigência da 
cobertura individual ou sua recondução depois de suspenso, bem como sobre os aumentos de 
capitais solicitados após o início de vigência do risco. 

12.4. Na renovação do risco individual não será iniciado novo prazo de carência, exceto quando 
houver aumento do Capital Segurado, na parte que se refere a esse aumento. 

12.5. Se suspenso ou excluído da apólice por qualquer motivo e, sendo novamente aceito no seguro 
mediante preenchimento de proposta de adesão, o Segurado deverá cumprir novo período de 
carência, salvo expressa menção em contrário na Apólice. 

12.6. No caso de transferência do grupo segurado de outra Seguradora, não será reiniciada a 
contagem de novo prazo de carência para os segurados já incluídos no seguro pela apólice 
anterior, em relação às coberturas e respectivos valores já contratados. 

12.7. O prazo de carência, exceto no caso de suicídio ou sua tentativa, não poderá exceder metade do 
prazo de vigência da cobertura individual. 

12.8. O pagamento antecipado de prêmio não elimina as carências estabelecidas neste seguro.  
12.9. Não há cobertura para sinistros ocorridos nos períodos de carência das respectivas coberturas 

contratadas. 
 
CLÁUSULA 13 - PROVIDÊNCIAS EM CASO DE SINISTRO  
13.1. Ocorrendo um sinistro que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, o mesmo deverá ser 

comunicado imediatamente pelo segurado, seu representante ou pelo(s) beneficiário(s), em 
formulário próprio de Aviso de Sinistro, carta registrada, telegrama, fax, e-mail ou por qualquer 
outro meio legal, à Seguradora ou ao seu Representante.  

13.2. Da comunicação antes referida deverão constar: data, hora, local, causa do sinistro e outras 
informações relevantes. 

13.3. A comunicação na forma das cláusulas anteriores não exonera o segurado ou seu beneficiário da 
obrigação de apresentar o Aviso de Sinistro, o mais rápido possível, e entregar a Seguradora todos 
os demais documentos pertinentes ao sinistro, conforme CLÁUSULA 14 - PROVA DO SINISTRO E 
DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO, destas Condições Gerais. 

13.4. O Segurado acidentado deverá recorrer imediatamente, a sua custa, aos serviços de médicos 
legalmente habilitados, submetendo-se ao tratamento exigido para uma cura completa. 

    
CLÁUSULA 14 - PROVA DO SINISTRO E DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO 
14.1. O pagamento de qualquer indenização com base neste seguro somente poderá ser efetuado após 

o Segurado ou Beneficiário ter provado satisfatoriamente a ocorrência do sinistro, bem como todas 
as circunstâncias a ele relacionadas, facultando à Seguradora quaisquer medidas tendentes à 
elucidação do mesmo. 

14.2. Os atos ou providências que a Seguradora praticar após o sinistro não importam, por si só, no 
reconhecimento da obrigação de pagar qualquer indenização. 

14.3. Todas as despesas efetuadas com a comprovação ou apuração do sinistro e com os documentos 
de habilitação efetivamente necessários a essa comprovação ou apuração, correrão por conta dos 
beneficiários ou quem de direito, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora. 

14.4. Eventuais encargos de tradução necessários à liquidação de sinistros que envolvam reembolso de 
despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Seguradora. 

14.5. A Seguradora poderá exigir, também, do Segurado ou de seus beneficiários, documentos médicos, 
atestados de autoridades administrativas e policiais e certidões de inquérito ou processos 
relacionados com o sinistro. 

14.6. Para rápida regulação do sinistro, envolvendo qualquer uma das coberturas contratadas, deverão 
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ser apresentados os documentos básicos abaixo especificados, e, se houver, os constantes nas 
demais condições da apólice, ficando ressalvado o direito da Seguradora de solicitar quaisquer 
outros documentos necessários, se existir dúvida fundada e justificável. 

14.7. A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da entrega de toda documentação exigível 
para o pagamento da indenização devida. No caso de solicitação de documentação complementar 
prevista no item anterior, esse prazo será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil 
subseqüente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 

14.8. No caso de divergências sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, bem como a avaliação da 
incapacidade relacionada ao Segurado, a Seguradora proporá, no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da data da contestação e por escrito, a constituição de junta médica. 
14.8.1. A junta médica acima mencionada será constituída por 03 (três) membros, sendo um 

nomeado pela Seguradora, outro pelo Segurado e um terceiro, desempatador, 
escolhido pelos dois nomeados. 

14.8.2. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado. Os do 
terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo Segurado e pela Seguradora. 

14.8.3. O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar 
da data da indicação do membro nomeado pelo Segurado. 

14.9. DOCUMENTOS BÁSICOS NECESSÁRIOS EM CASO DE MORTE 
a) Formulário AVISO DE SINISTRO POR MORTE, devidamente preenchido e assinado pelo 

Beneficiário e pelo médico responsável, com a indicação do CRM; 
b) Cópia autenticada da Certidão de Óbito do Segurado; 
c) Cópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF do Segurado; 
d) Ficha de cadastro, se funcionário;  
e) Comprovante de recolhimento do prêmio, do período referente à data do acidente; e 
f)         Documentos dos Beneficiários: 

� Todos: comprovante de endereço, número de telefone e código DDD, 
� Cônjuge: cópia autenticada da Certidão de Casamento, Carteira de Identidade e CPF; 
� Companheira(o): cópia autenticada da Carteira de Identidade, CPF e documento que 

comprove a união estável na data do evento; 
� Filhos: cópia autenticada da Certidão de Nascimento; e 
� Pais e outros: cópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF. 

g) Cópia autenticada do Boletim de Ocorrência Policial e peças do Inquérito Policial, se houver; 
h) Cópia autenticada da Carteira Nacional de habilitação, em caso de acidente com veículo 

dirigido pelo Segurado; 
i)         Cópia autenticada do Laudo de Necrópsia, se houver; e 
j)         Cópia autenticada do Laudo do exame toxicológico e de teor alcoólico, quando realizado. 

14.10. Para as coberturas adicionais e suplementares contratadas, os documentos necessários à liquidação 
dos sinistros constarão nas respectivas cláusulas. 

14.11. Além dos documentos mencionados acima, para qualquer cobertura deverão ser apresentados: 
a) Cópia autenticada do contrato de financiamento ou de compromisso; 
b) Comprovante do saldo devedor ou extrato atualizado da dívida ou compromisso na data do 

sinistro. 
 

CLÁUSULA 15 - FORMA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 
15.1. As indenizações serão pagas sob a forma de parcela única, salvo disposição em contrário nas 

Cláusulas das Coberturas Adicionais. 
15.2. O saldo devedor para fins de indenização será trazido a valor presente à data do sinistro, 

correspondendo ao valor das parcelas cobertas, deduzidos os juros e encargos contratuais, salvo 
expressa menção em contrário na Especificação da Apólice. 
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CLÁUSULA 16 - DECLARAÇÕES/ALTERAÇÕES/COMUNICAÇÕES 
16.1. As declarações prestadas pelo Estipulante, pelo Segurado e/ou pelo Corretor de Seguros, na 

proposta de contratação, na proposta de adesão, e nos demais documentos necessários à 
apreciação do risco proposto à Seguradora, servem de base à aceitação e realização deste seguro. 

16.2. Os formulários que a Seguradora põe à disposição do Segurado como parte integrante da 
proposta de adesão, como documentos anexos à mesma ou sob a forma de questionários sobre o 
estado de saúde, atividades profissionais, ocupacionais, desportivas ou sobre a situação patrimonial 
e financeira do Segurado, constituem elementos facilitadores das declarações a prestar. 

16.3. Nenhuma alteração nesta apólice será válida se não for feita por escrito, com a concordância das 
partes contratantes. 

16.4. Qualquer modificação da apólice em vigor que implique em ônus ou dever para os Segurados ou a 
redução de seus direitos dependerá da anuência expressa de, no mínimo, ¾ (três quartos) do 
grupo segurado. 

 
CLÁUSULA 17 - PERDA DE DIREITOS  
Sem prejuízo do que consta nas demais condições deste seguro e do que em lei esteja previsto, a 
Seguradora ficará isenta do pagamento de qualquer indenização, sem restituição de prêmio, se houver, 
por parte do Segurado, de seus beneficiários, do representante de um ou de outro, de seu corretor de 
seguros ou do Estipulante (seus controladores, dirigentes e administradores): 
17.1. Fraude ou tentativa de fraude comprovada, no ato da contratação ou durante toda a vigência da 

apólice, simulando ou provocando um sinistro, ou, ainda, agravando suas conseqüências. 
17.2. A realização de declarações inexatas, falsas ou erradas ou a omissão de circunstâncias que 

pudessem influir na aceitação da proposta de contratação, na proposta de adesão ou no valor do 
prêmio, sem prejuízo da obrigação do prêmio vencido, conforme Art. 766 do Código Civil, sendo 
que: 
Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má fé do Segurado, a Seguradora 
poderá adotar um dos procedimentos abaixo: 
17.2.1. Na hipótese de não ocorrência de sinistro: 

a) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela 
proporcional ao tempo decorrido; ou 

b) Mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, cobrando a 
diferença de prêmio cabível ou restringindo a cobertura contratada. 

17.2.2. Na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento parcial do capital segurado: 
a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, retendo, do prêmio 

originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada 
proporcionalmente ao tempo decorrido; ou 

b) Mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, cobrando a 
diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser pago ao segurado ou 
ao beneficiário ou restringindo a cobertura contratada para riscos futuros. 

17.2.3. Na hipótese da ocorrência de sinistro com pagamento integral do capital segurado, 
cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser 
indenizado, a diferença do prêmio cabível. 

17.3. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba e por escrito, qualquer fato 
suscetível de agravar os riscos cobertos na apólice, sob pena de perder o direito à cobertura, se 
ficar comprovado que silenciou de má-fé.  
17.3.1.   A Seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso 

da agravação do risco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de cancelar o 
seguro ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada ou cobrar 
a diferença de prêmio cabível. 
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17.3.2. O cancelamento do seguro só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser 
restituída pelo Segurador a diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao 
período a decorrer. 

  
CLÁUSULA 18 - CANCELAMENTO E RESCISÃO 
18.1. O presente seguro será cancelado ou rescindido: 

18.1.1. A qualquer tempo, mediante acordo entre as partes contratantes, com a anuência 
prévia e expressa de segurados que representem, no mínimo, ¾ do grupo segurado. 

18.1.2. No caso de falta de pagamento do prêmio, observado o disposto nas Cláusulas 21 - 
RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO PRÊMIO e 22 - SUSPENSÃO E REABILITAÇÃO DO 
SEGURO. 

18.1.3. No caso de agravação de risco individual, a Seguradora, desde que o faça nos quinze 
dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, poderá dar-lhe ciência, 
por escrito, de sua decisão de cancelar o seguro, excluindo-o da apólice.  O 
cancelamento só será eficaz trinta dias após a notificação.  

18.1.4. Pelo descumprimento de qualquer dispositivo das condições aplicáveis a esta apólice 
e se constatada uma das hipóteses previstas na CLÁUSULA 17 - PERDA DE DIREITOS. 

18.2. Este seguro, se pago o prêmio em parcela única, também poderá ser cancelado, total ou 
parcialmente, a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes contratantes: 
18.2.1. Se a pedido do Segurado, a Seguradora reterá o prêmio de acordo com a tabela da 

CLÁUSULA 21 – RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO PRÊMIO destas condições.  
Para prazos não previstos na referida tabela, deverão ser utilizados percentuais 
correspondentes aos prazos imediatamente inferiores. 

18.2.2. Se por iniciativa da Seguradora, a mesma restituirá ao Segurado a parte do prêmio 
líquido recebido proporcional ao tempo não decorrido (na base pro-rata dia), a contar 
da data do cancelamento. 

18.3. Em qualquer das situações acima, não será devida a devolução do custo de emissão da Seguradora 
(custo de apólice) e dos juros de parcelamento, se houver, processando-se o cálculo sobre o 
prêmio comercial da apólice. 

            
CLÁUSULA 19 - CUSTEIO DO SEGURO 
De acordo com as demais condições da apólice, este seguro pode ser: 
19.1. Não contributário, em que os Segurados não pagam os prêmios, devidos exclusivamente pelo 

Estipulante, ou 
19.2. Contributário, em que os Segurados pagam prêmios, total ou parcialmente, mediante recolhimento 

sob a responsabilidade do Estipulante. 
 
CLÁUSULA 20 - CÁLCULO DO PRÊMIO 
20.1. O valor e a forma de cálculo do prêmio serão definidos na Especificação da apólice. 
20.2. Sem prejuízo do disposto no item 20.1., poderão ser aplicáveis, conforme indicado nas demais 

condições e na Especificação da apólice: 
20.2.1. Prêmios adicionais para cobertura de eventos previstos nas exclusões mencionadas na 

CLÁUSULA 7ª - RISCOS EXCLUIDOS destas Condições Gerais ou nas exclusões das 
coberturas adicionais contratadas, desde que aceitos expressamente pela Seguradora. 

20.2.2. Prêmios adicionais por risco agravado, devidamente aceito, resultante de, por 
exemplo, doença ou incapacidade preexistente, ou por existirem fatores de risco 
presentes que possam condicionar ou agravar o seu estado de saúde ou a 
probabilidade de ocorrência de acidente, tais como os resultantes de hábitos e modos 
de vida e os de ordem profissional, ocupacional ou desportiva. 

20.3. Fazem parte do prêmio todos os encargos que incidam sobre o mesmo. 
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20.4. Os prêmios poderão ser recalculados anualmente em função das alterações ocorridas no grupo 
segurado. Não obstante, a Seguradora se reserva o direito de recalcular o prêmio a qualquer 
tempo, caso venha a ocorrer alteração significativa no grupo segurado ou no resultado da apólice, 
que possa influir na taxa do seguro. 
Caso sejam apresentadas novas condições ao Estipulante, este disporá do prazo de 60 (sessenta) 
dias contados a partir de sua apresentação, para recusá-las ou renegociá-las, respeitado o disposto 
no item 16.4. 
 

CLÁUSULA 21 - RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO PRÊMIO 
21.1. O recolhimento dos prêmios devidos pelos Segurados será realizado pelo Estipulante, respeitando-

se as seguintes disposições: 
21.1.1. O recolhimento dos prêmios devidos pelo Segurado será efetuado automaticamente 

por meio de faturas, débito automático em conta corrente, débito em folha de 
pagamento, cartão de crédito ou outros documentos de arrecadação que o 
Estipulante emita contra o Segurado que tenha aderido ao presente seguro. 

21.1.2. O prêmio do seguro poderá ser pago à vista, mensalmente, ou parceladamente, 
mediante acordo entre as partes. 

21.1.3. Nos seguros com cobrança do prêmio através de desconto ou consignação em folha, 
o empregador, salvo nos casos de cancelamento da apólice, somente poderá 
interromper o recolhimento em caso de perda do vínculo empregatício ou mediante 
pedido formal do Segurado. 

21.1.4. O pedido expresso de cancelamento da autorização para desconto em folha de 
pagamento por parte do segurado retira do estipulante ou consignante a 
obrigatoriedade de cobrança e repasse do respectivo prêmio, passando o próprio 
segurado a responder pelo recolhimento do valor dos prêmios sob sua 
responsabilidade, caso possua interesse na continuidade da cobertura. 

21.1.5. Constará explicitamente dos documentos relativos aos pagamentos efetuados pelos 
segurados, o prêmio do seguro, a seguradora responsável e obrigatoriamente, quando 
for o caso, as seguintes informações: 

  I – a falta de pagamento da primeira parcela implicará o cancelamento do seguro; e 
  II - a falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subseqüentes à 

primeira poderá implicar o cancelamento do contrato de seguro, nos termos da 
Cláusula de Recolhimento e Pagamento do Prêmio constante nas condições 
contratuais do seguro. 

21.1.6. As coberturas deste seguro ficarão automaticamente suspensas se o prêmio não for 
recolhido ao Estipulante até a data estabelecida para pagamento da parcela única ou 
de cada parcela devida, independente de qualquer interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem que caiba restituição de qualquer parcela do prêmio já paga, salvo 
nos casos de seguros com fracionamento de prêmio nos termos do item 21.4. destas 
Condições Gerais. 

21.1.7. Iniciada a vigência da cobertura, se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento 
do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, sem que ele se ache efetuado, 
o direito à indenização não ficará prejudicado, podendo o prêmio devido ser abatido 
da indenização. 

21.1.8. O pagamento do seguro deverá ser sempre incluído no pagamento mínimo periódico 
exigido pelo Estipulante, não sendo passível de inclusão em créditos rotativos e outras 
formas de financiamento disponibilizadas pelo Estipulante ao Segurado, a menos que 
expressamente acordadas com o cliente e pagos nos prazos convencionados entre a 
Seguradora e o Estipulante. 
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21.2. Os prêmios recolhidos na forma acima serão pagos pelo Estipulante à Seguradora, respeitando-se, 
ainda, as seguintes disposições: 
21.2.1. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas 

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá 
ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário, sem que haja 
suspensão das coberturas; 

21.2.2. Mensalmente, ou nos períodos indicados na Especificação ou demais condições da 
apólice, com base nos seguros vigentes e prêmios devidos, a Seguradora encaminhará 
fatura de cobrança ao Estipulante onde constará o nome do mesmo, o valor do 
prêmio, a data de emissão do documento de cobrança, o número da apólice/endosso 
e a data limite para o pagamento; 

21.2.3. A data limite para pagamento do prêmio à vista ou da 1ª parcela do fracionamento, se 
houver, não poderá ultrapassar o 30º dia da emissão da apólice, da fatura ou endossos 
dos quais resulte cobrança de prêmio. 

21.3. A Seguradora informará ao Segurado a situação de adimplência do Estipulante, sempre que 
solicitado. 

21.4. Para efeito de cobertura nos seguros com fracionamento de prêmio, no caso do não pagamento de 
qualquer parcela subseqüente à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em 
função do prêmio efetivamente pago, com base na seguinte tabela de prazo curto: 

Relação % entre 
a parcela de 

prêmio paga e o 
prêmio total do 

seguro: 

Fração a ser 
aplicada 
sobre a 
vigência 
original: 

Relação % entre 
a parcela de 

prêmio paga e o 
prêmio total do 

seguro: 

Fração a ser 
aplicada 
sobre a 
vigência 
original: 

Relação % entre 
a parcela de 

prêmio paga e o 
prêmio total do 

seguro: 

Fração a ser 
aplicada sobre 
a vigência 
original: 

13 15/365 56 135/365 83 255/365 
20 30/365 60 150/365 85 270/365 
27 45/365 66 165/365 88 285/365 
30 60/365 70 180/365 90 300/365 
37 75/365 73 195/365 93 315/365 
40 90/365 75 210/365 95 330/365 
46 105/365 78 225/365 98 345/365 
50 120/365 80 240/365 100 365/365 

Para percentuais não previstos na tabela acima, deverão ser aplicados os percentuais 
imediatamente superiores. 
21.4.1. Ocorrendo atraso, a Seguradora informará ao Segurado ou ao seu representante, por 

escrito, o novo prazo de vigência ajustado, nos termos da tabela acima, e, mediante 
acordo da Seguradora, o Segurado poderá restabelecer o direito às coberturas 
contratadas, pelo período inicialmente acordado, desde que retome o pagamento do 
prêmio devido, dentro do prazo da tabela acima, atualizado monetariamente de 
acordo com a CLÁUSULA 9ª - ATUALIZAÇÃO DE VALORES, acrescido dos juros 
contratuais, respeitado o limite estabelecido na legislação vigente. 

21.4.2. Findo o novo prazo de vigência da cobertura referido no item anterior, sem que tenha 
sido retomado o pagamento do prêmio, dar-se-á de pleno direito o cancelamento do 
seguro. 

21.4.3. No caso de fracionamento em que a aplicação da tabela de prazo curto não resultar 
em alteração do prazo de vigência da cobertura, o contrato será automaticamente 
cancelado. 

21.4.4. No caso de parcelamento do prêmio, além dos juros cobrados a título de Adicional de 
Fracionamento, nenhum valor poderá ser cobrado a título de custo administrativo de 
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fracionamento, sendo facultado ao Segurado o pagamento antecipado de prêmios 
fracionados, com redução proporcional dos juros pactuados, se houver, mediante 
solicitação formal à Seguradora. 

21.4.5. Nos sinistros de seguros com prêmios fracionados, quando o pagamento da 
indenização acarretar o cancelamento do seguro, as parcelas vincendas do prêmio, 
sejam da apólice ou de endossos, serão deduzidas do valor da indenização, excluído o 
adicional de fracionamento. 

21.4.6. A data de vencimento da última parcela não poderá ultrapassar o término de vigência 
da apólice. 

21.4.7. Decorridos os prazos referidos nos itens anteriores sem que tenha sido quitada a ficha 
de compensação bancária ou documento com efeito similar de cobrança, o contrato 
ou aditivo a ele referente ficará automaticamente e de pleno direito cancelado, 
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba 
restituição de qualquer parcela do prêmio já paga, mesmo na hipótese de seguro 
contributário. 

21.5. É vedado ao Estipulante recolher dos Segurados, a título de prêmio do seguro, qualquer valor além 
do fixado pela Seguradora e a ela devido; caso o Estipulante receba, juntamente com o prêmio, 
qualquer quantia que lhe for devida, seja a que título for, fica obrigado a destacar no documento 
utilizado na cobrança o valor do prêmio de cada Segurado. 
Fica vedada a cobrança ao Segurado de taxa de inscrição ou de intermediação. 

 
CLÁUSULA 22 - SUSPENSÃO E REABILITAÇÃO DO SEGURO 
22.1. Se o pagamento do prêmio não for efetivado até a data estabelecida, as coberturas deste seguro 

estarão suspensas a partir das 24 (vinte e quatro) horas da referida data e, no caso de sinistro, o 
Segurado e seus Beneficiários perderão o direito às garantias do seguro. 

22.2. As coberturas serão restabelecidas a partir das 24 (vinte e quatro) horas do dia em que o segurado 
retomar o pagamento do prêmio, desde que realizado dentro de prazo não superior a 60 (sessenta) 
dias contados a partir da data de vencimento do primeiro prêmio não pago. Não serão cobrados 
prêmios referentes ao período de suspensão, em que não houve cobertura. 

22.3. Decorridos 60 dias da data de vencimento sem que o pagamento do prêmio tenha sido efetuado, o 
seguro estará automaticamente e de pleno direito cancelado e a cobertura não poderá ser 
reabilitada. 

22.4. A presente cláusula será aplicável exclusivamente quando o pagamento do prêmio for mensal. Para 
contratações com pagamento de prêmio fracionado, os critérios de cobertura são descritos no item 
21.4 destas Condições Gerais. 

 
CLÁUSULA 23 - PRESCRIÇÃO 
Decorridos os prazos estabelecidos na legislação em vigor, opera-se a prescrição. 
 
CLÁUSULA 24 - PRAZO DE VIGÊNCIA, ACEITAÇÃO E NORMAS DE RENOVAÇÃO 
24.1. A apólice emitida em nome do Estipulante vigorará pelo prazo indicado na mesma e terá seu início 

e término às 24 (vinte e quatro) horas dos dias indicados para tal fim, sendo renovada 
automaticamente uma única vez, pelo mesmo prazo, ao fim do período de vigência, salvo se a 
Seguradora ou o Estipulante, mediante aviso prévio de, no mínimo, 60 (sessenta) dias que 
antecedam o final de vigência da apólice comunicar por escrito o desinteresse pela mesma. 
Adicionalmente, deverão ser obedecidos os seguintes critérios: 
24.1.1. A contratação ou alteração do contrato de seguro só poderá ser feita mediante 

proposta de contratação preenchida, datada e assinada pelo Estipulante, seu 
representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, pelo 
corretor de seguros. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, o protocolo que 
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identifique a proposta de contratação por ela recepcionada, com a indicação da data e 
hora de seu recebimento. 

24.1.2. A adesão à apólice coletiva deverá ser realizada mediante a assinatura, pelo 
proponente, de proposta de adesão e desta deverá constar cláusula na qual o 
proponente declara ter conhecimento prévio da íntegra das condições gerais do 
seguro. Na proposta de adesão deverão ser estabelecidos os valores dos capitais 
segurados e do prêmio à vista, discriminados por cobertura e, quando for o caso, do 
prêmio total fracionado, de cada uma das parcelas, a taxa de juros remuneratórios 
pactuada, o número de parcelas, sua periodicidade e os juros de mora e/ou outros 
acréscimos legalmente previstos. A Seguradora deverá ter a comprovação da data de 
protocolo da proposta de adesão de cada proponente. 

24.1.3. As propostas de contratação e de adesão deverão conter os elementos essenciais à 
análise do risco, estando a aceitação do seguro sujeita à referida análise. 

24.1.4. Caso haja, na renovação, alteração da apólice que implique em ônus ou dever aos 
Segurados ou a redução de seus direitos, deverá haver anuência prévia e expressa de 
pelo menos ¾ (três quartos) do grupo segurado. 

24.1.5. Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar 
a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da 
apólice. 

24.1.6. Se a seguradora não tiver interesse em renovar a apólice, deverá comunicar aos 
segurados e ao estipulante mediante aviso prévio de, no mínimo, 60 (sessenta) dias 
que antecedam o final de vigência da apólice. 

24.1.7. Renovações posteriores à renovação automática deverão ser feitas, obrigatoriamente, 
de forma expressa. 

24.1.8. A Seguradora disporá do prazo de 15 (quinze) dias para aceitação ou recusa da 
proposta de contratação, em caso de seguro novo, renovações não automáticas, 
endossos ou aditivos, contados da data de seu recebimento. 

24.1.9. Poderão ser solicitados documentos complementares para análise do risco ou 
alteração da proposta de contratação, durante o prazo previsto (15 dias), mediante 
indicação dos fundamentos do pedido de novos elementos. Neste caso, o prazo de 15 
(quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a 
entrega da documentação. 

24.1.10. Até a data de aceitação por parte da Seguradora, não haverá cobertura para as 
propostas de contratação protocoladas. 

24.1.11. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora quanto a não aceitação da 
proposta de contratação, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizará a aceitação tácita 
do seguro. 

24.1.12. Em caso de aceitação da proposta de contratação, observado o prazo máximo de 15 
(quinze) dias, considerar-se-á, como início de vigência, a data indicada na proposta de 
contratação, ou, na falta desta, a data de recebimento da mesma pela Seguradora. 

24.1.13. Caso a aceitação da proposta de contratação dependa da contratação da cobertura de 
resseguro facultativo, o prazo previsto no item 24.1.8 fica suspenso, até que o 
ressegurador se manifeste formalmente. Ainda, dentro daquele prazo, a Seguradora 
informará, por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou ao corretor de 
seguros, sobre a inexistência de cobertura. Não haverá cobrança de prêmio, total ou 
parcial, até que seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e 
confirmada a aceitação da proposta de contratação. 

24.2. Vigência da cobertura individual: 
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24.2.1. A cobertura do risco individual começa a vigorar a partir da data de início de vigência 
da apólice para o grupo segurado já existente naquela data, respeitando-se as 
condições para adesão estabelecidas nas condições contratuais. 

24.2.2. Para os novos proponentes e para as alterações de coberturas ou capitais segurados, 
o início de vigência da cobertura individual será às 24 (vinte e quatro) horas da data 
de aceitação da Proposta de Adesão.. 

24.2.3. Após o recebimento da Proposta de Adesão e demais documentos necessários 
discriminados na mesma, o seguro individual deverá ser aceito ou recusado no 
máximo em 15 (quinze) dias contados do recebimento da documentação pela 
Seguradora. 

24.2.4. Ausência de manifestação por escrito da Seguradora quanto a não aceitação da Proposta 
de Adesão, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizará a aceitação tácita do seguro 
individual. 

24.2.5. No caso de solicitação de documentos complementares para análise e aceitação do 
risco ou da alteração proposta, conforme disposto nos itens anteriores, o prazo de 15 
(quinze) dias previsto no item 24.2.3 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data 
em que se der a entrega da documentação. 

24.2.6. Para fins de análise e aceitação de seguro individual, a Seguradora poderá solicitar ao 
Segurado ou ao Estipulante, informações quanto à contratação de outros seguros de 
pessoas com coberturas concomitantes. 

24.2.7. A partir do recebimento das informações solicitadas no item 24.2.5., será reiniciada a 
contagem dos 15 (quinze) dias para aceitação ou recusa da Proposta de Adesão, nos 
termos dos itens 24.2.3. e 24.2.4. 

24.2.8. Se a venda for via telemarketing, a cobertura será aceita ou recusada no máximo em 
15 dias da data da solicitação de adesão ao seguro. 

24.2.9. As contratações eletrônicas poderão ser assinadas digitalmente desde que sejam 
utilizados certificados digitais emitidos no âmbito da Infra-estrutura de Chaves 
Públicas (ICP-Brasil) e sejam identificadas com a data e hora de envio e 
recebimento. 

24.2.10 Caberá ao Estipulante ou à Seguradora, fornecer ao proponente o protocolo que 
identifique a proposta de adesão recepcionada. 

24.3. O término de vigência de cada seguro individual não pode exceder a data do término da 
dívida ou do compromisso e, respeitado o período correspondente ao prêmio pago, ocorrerá: 
a) No final do prazo de vigência da apólice, se esta não for renovada, ou no final do 

prazo de vigência da cobertura individual, se ocorrer antes do final da apólice e não 
for renovada na própria apólice; 

b) Com o falecimento do Segurado principal; 
c) Com o desaparecimento do vínculo com o Estipulante; 
d) Quando a Seguradora recusar a manutenção de um segurado após recebimento de 

informações sobre a agravação do risco, nos termos do item 18.1.3. da CLÁUSULA 18 - 
CANCELAMENTO E RESCISÃO; 

e) Quando o Segurado solicitar, por escrito, sua exclusão da apólice; 
f) Quando o Segurado for excluído da apólice por falta de pagamento do prêmio. 
Caso haja diferença de prêmio a devolver para as situações descritas nas alíneas b), c), e e) 
anteriores, esta será restituída ao Segurado ou Beneficiário, conforme o caso, atualizada 
monetariamente, na base pro-rata dia, nos termos da CLÁUSULA 9ª - ATUALIZAÇÃO DE 
VALORES. 

24.4. Em caso de recusa do risco em que tenha havido adiantamento de valor à Seguradora para 
pagamento parcial ou total do prêmio, o valor do adiantamento será restituído no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos. 
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 CLÁUSULA 25 - BENEFICIÁRIOS 
25.1. O primeiro beneficiário do seguro será o Estipulante ou a Pessoa Jurídica com legítimo interesse 

na operação segurada que for designada através de autorização expressa do Estipulante, pelo 
valor do saldo da dívida ou do compromisso, devendo a diferença que ultrapassar o saldo, 
quando for o caso, ser paga a um segundo beneficiário, indicado pelo segurado, ao próprio 
segurado ou a seus herdeiros legais. 

25.2. Havendo saldo de indenização entre o saldo da dívida ou compromisso assumido pelo Segurado 
e o capital segurado estabelecido na apólice, no caso de morte do segurado, este será pago da 
seguinte forma: 

25.2.1. Os beneficiários do seguro para a cobertura de Morte serão designados livremente 
pelo Segurado, na Proposta de Adesão, podendo ser substituídos a qualquer 
tempo, através de solicitação formal, preenchida e assinada; 

25.2.2. Para fins de identificação do(s) Beneficiário(s), será sempre considerada a última 
alteração de beneficiários recebida pela Seguradora, antes da ocorrência do 
sinistro; 

25.2.3. Não pode ser instituído Beneficiário pessoa que for legalmente inibida de receber a 
doação do Segurado. 

25.2.4. Na falta de indicação de beneficiário, ou se, por qualquer motivo, não prevalecer a 
que foi feita, o pagamento da indenização devida por força do presente seguro, 
será feito conforme a Tabela de Beneficiários abaixo, que supre, neste ato, a 
designação nominativa de beneficiários, em obediência ao disposto no artigo 792 
do Código Civil, valendo contra qualquer outra disposição legal: 
 

SITUAÇÃO BENEFICIÁRIO(S) 

Casado sem filhos Cônjuge 

Casado com filhos 50% ao cônjuge e 50% aos filhos 

Solteiro(a) sem companheira(o) e sem 
filhos 

Pais e na falta aos avós 

Solteiro(a) com companheira(o) e sem 
filhos 

à(o) companheira(o) reconhecida(o) por lei 

Solteiro(a) sem companheira(o) e com 
filhos 

ao(s) filho(s) 

Solteiro(a) com companheira(o) e com 
filhos 

50% à(ao) companheira(o) legalmente 
admitida(o) e 50% aos filhos 

Separado(a) Judicialmente ou Divorciado 
(a) 

ao(s)  filho(s)  e,  na falta desses, aos pais 

 
25.2.5. Não prevalecendo nenhuma das hipóteses acima, serão beneficiários os que 

provarem que a morte do Segurado os privou dos meios necessários à 
subsistência. 

25.2.6. Na hipótese de morte simultânea (comoriência) do segurado principal e do(s) 
segurado(s) dependentes, os capitais segurados referentes às coberturas dos 
segurados, principal e dependente(s), serão pagos aos respectivos beneficiários 
indicados ou, na ausência destes, aos herdeiros legais dos segurados. 

25.2.7. Em sendo os beneficiários menores de idade, a indenização será paga via assistência 
ou representação de quem de direito. 
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25.3. Em caso de falecimento do segurado antes do recebimento de indenização por cobertura em 
que figure como o próprio beneficiário, o pagamento, quando aplicável, será feito aos 
Beneficiários indicados na apólice. 

 
CLÁUSULA 26 - OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE 
26.1. Além das previstas em outras cláusulas das condições contratuais deste seguro, são obrigações do 

Estipulante: 
26.1.1. Fornecer à Seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do 

risco, previamente estabelecidas, incluindo dados cadastrais dos proponentes, nos 
prazos acordados. 

26.1.2. Manter a Seguradora informada, durante toda a vigência do seguro, a respeito dos 
Segurados, seus dados cadastrais, alterações na natureza do risco coberto, bem como 
quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em sinistro, de acordo com o 
definido contratualmente. 

26.1.3. Fornecer, ao Segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao 
contrato de seguro; 

26.1.4. Discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de cobrança, na forma 
estabelecida no item 21.5. da CLÁUSULA 21 - RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO 
PRÊMIO, quando a arrecadação deste for de sua responsabilidade. 

26.1.5. Repassar os prêmios à Seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente. 
26.1.6. Repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice, quando 

for diretamente responsável pela sua administração; 
26.1.7. Informar a razão social da Seguradora responsável pelo risco nos documentos e 

comunicações entregues ao Segurado e em qualquer material de promoção ou 
propaganda do seguro, em caráter tipográfico maior ou igual ao seu, bem como o 
número do Processo SUSEP deste plano e o nome e percentual de participação no 
risco de cada Seguradora, no caso de co-seguro. 

26.1.8. Comunicar de imediato à Seguradora, tão logo tome conhecimento, a ocorrência de 
qualquer sinistro ou expectativa de sinistro referente ao grupo que representa, 
quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade. 

26.1.9. Dar ciência aos Segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação 
de sinistros. 

26.1.10. Comunicar de imediato à SUSEP quaisquer procedimentos que considerar irregulares 
quanto ao seguro contratado. 

26.1.11. Fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela 
estabelecido. 

26.1.12. Nos seguros contributários, na hipótese de pagamento de qualquer remuneração ao 
Estipulante, é obrigatório constar, do certificado individual e da proposta de adesão, o 
seu percentual e valor, devendo o segurado ser informado sobre os valores 
monetários deste pagamento sempre que nele houver qualquer alteração. 

26.2. Nos seguros contributários, é expressamente vedado ao Estipulante e ao Sub-Estipulante: 
26.2.1. Cobrar, dos Segurados, quaisquer valores relativos ao seguro, além dos especificados 

pela Seguradora. 
26.2.2. Rescindir o contrato sem a anuência prévia e expressa de, no mínimo, ¾ (três quartos) 

do grupo segurado. 
26.2.3. Efetuar propaganda e promoção do seguro sem prévia anuência da Seguradora, e sem 

respeitar a fidedignidade das informações quanto ao seguro que será contratado. 
26.2.4. Vincular a contratação de seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese 

em que tal contratação sirva de garantia direta a esses produtos; 
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26.3. Nos seguros contributários, o não repasse dos prêmios à Seguradora, nos prazos contratualmente 
estabelecidos, acarretará a suspensão da cobertura e, na ocorrência de sinistro, determinará a 
responsabilidade do Estipulante pela retenção indevida dos prêmios recolhidos junto aos 
segurados, além de sujeitá-lo às cominações legais. 
 

CLÁUSULA 27 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 
As peças promocionais e de propaganda utilizadas por quaisquer das partes deste contrato, deverão ser 
divulgadas com autorização expressa e supervisão da Seguradora, respeitadas rigorosamente as 
condições deste plano de seguro. 
 
CLÁUSULA 28 - FORO 
Fica eleito o foro do domicílio do Segurado ou beneficiário para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato de seguro. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, 
será válida a eleição de foro diverso daquele previsto nesta cláusula. 
 
CLÁUSULA 29 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
29.1. O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 

recomendação à sua comercialização. 
29.2. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site 

www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 
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SEGURO ZURICH VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA 
COBERTURA ADICIONAL DE 

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA) 
 
 
CLÁUSULA 1ª - OBJETIVO 
Se ratificada na Especificação da Apólice, esta cobertura tem por objetivo garantir, dentro dos limites 
estabelecidos e observadas as demais condições contratuais, o pagamento de indenização caso o 
Segurado venha a sofrer invalidez permanente total, em conseqüência de acidente pessoal coberto. 
     
CLÁUSULA 2ª - RISCOS COBERTOS 
Estão cobertas a perda ou a impotência funcional definitiva de pelo menos um dos conjuntos de 
membros ou órgãos descritos nos eventos de INVALIDEZ TOTAL da tabela abaixo, em virtude de lesão 
física causada por acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência da cobertura individual deste 
seguro, e desde que esteja definitivamente terminado o tratamento ou tenham se esgotado os recursos 
terapêuticos disponíveis para a recuperação e seja constatada e avaliada a invalidez permanente total 
quando da alta médica definitiva,, observadas as demais condições contratuais. 
 
Só serão indenizáveis os eventos descritos na tabela abaixo, que determinam indenizações de 100% do 
respectivo capital segurado. 

 
 

INVALIDEZ TOTAL 
a) Perda total da visão de ambos os olhos; 
b) Perda total do uso de ambos os membros superiores 
c) Perda total do uso de ambos os membros inferiores 
d) Perda total do uso de ambas as mãos 
e) Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior 
f) Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés 
g) Perda total do uso de ambos os pés 
h) Alienação mental total e incurável 

 
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS EXCLUÍDOS 
Além dos riscos excluídos constantes da CLÁUSULA 7ª - RISCOS EXCLUÍDOS, das Condições Gerais 
deste seguro, estão expressamente excluídos desta cobertura os eventos decorrentes de, ou cuja 
reclamação abranja: 
3.1. Qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências; 
3.2. Parto ou aborto e suas conseqüências, assim como eventuais complicações decorrentes da 

gravidez;  
3.3. Perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie , bem como as intoxicações 

decorrentes da ação de produtos químicos, ou medicamentos, salvo quando prescritos por 
médico, em decorrência de acidente pessoal coberto; 

3.4. Choque anafilático e suas conseqüências; 
3.5. Intercorrências ou complicações conseqüentes da realização de exames, tratamentos 

clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente pessoal coberto; 
3.6. Perda de dentes e os danos estéticos; 
3.7. Infecções oportunistas e toda e qualquer doença provocada pela Síndrome da Deficiência 

Imunológica Adquirida (AIDS); 
3.8. Eventos não decorrentes de acidente pessoal coberto. 
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CLÁUSULA 4ª - CAPITAL SEGURADO 

4.1. O capital segurado para esta cobertura será definido na Especificação da Apólice e representa o 
limite máximo de indenização devido pela Seguradora em caso de sinistro coberto, ainda que do 
mesmo acidente resulte invalidez de mais de um conjunto de membros ou órgãos, devendo ser 
observado o disposto na CLÁUSULA 10 - ACUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO das Condições Gerais. 

4.2. Esta cobertura não poderá ser contratada simultaneamente com a Cobertura Adicional de 
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 

4.3. Para determinação do capital segurado, na liquidação dos sinistros, será considerada como data 
do evento a data do acidente que provocou a invalidez permanente coberta. 

 
CLÁUSULA 5ª - DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO DE SINISTROS 
Em complemento à CLÁUSULA 14 – PROVA DO SINISTRO E DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO das 
Condições Gerais deste seguro, para análise de sinistro desta cobertura o Segurado deverá apresentar os 
seguintes documentos: 
a) Formulário DECLARAÇÃO CORRESPONDENTE À INVALIDEZ devidamente preenchido e assinado 

pelo Segurado ou, na impossibilidade deste, por seu representante e pelo médico responsável, 
com a indicação do CRM e das características e grau da invalidez; 

b) Radiografias, relatórios e exames médicos recentes que comprovem a invalidez; 
c) Cópia autenticada do Boletim de Ocorrência Policial e peças do Inquérito Policial, se houver; 
d) Cópia autenticada da Carteira Nacional de habilitação, em caso de acidente com veículo dirigido 

pelo Segurado; 
e) Cópia autenticada do Laudo do exame toxicológico e de teor alcoólico, quando realizado. 
f) Cópias autenticadas dos documentos do segurado: Carteira de identidade, CPF e comprovante de 

endereço; 
g) Comprovante de recolhimento do prêmio, do período referente à data do acidente, para fins de 

verificação; 
 

CLÁUSULA 6ª - BENEFICIÁRIOS 
Na hipótese de indenização devida ao Segurado e de sinistro que lhe cause alienação mental total 
incurável, a indenização será paga ao Responsável Legal ou curador judicialmente nomeado, 
considerando que o Segurado passa a ser incapacitado para os atos da vida civil. 
 
CLÁUSULA 7ª - RATIFICAÇÃO 
Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais deste seguro que não tenham sido alterados 
por esta Cobertura Adicional. 
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SEGURO ZURICH VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA 
COBERTURA ADICIONAL 

DE PERDA DE RENDA POR DESEMPREGO (PRD) 
 
 
CLÁUSULA 1ª - OBJETIVO 
Se ratificada na Especificação da Apólice, esta cobertura tem por objetivo garantir, dentro dos limites 
estabelecidos e observadas as demais condições contratuais, o pagamento de indenização em caso de 
Perda de Renda por Desemprego do Segurado profissional com vínculo empregatício. 
  
CLÁUSULA 2ª - RISCOS COBERTOS 
Estão cobertos os eventos caracterizados como Perda de Renda por Desemprego, ocorridos após o 
período de carência, se houver, considerado o período de franquia contratado e observadas, ainda, as 
seguintes condições: 
2.1. A demissão deve ser involuntária e sem justa causa; 
2.2. O Segurado deve comprovar ter sido empregado registrado, com jornada mínima de 30 (trinta) 

horas semanais, nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data do sinistro, ininterruptamente pelo 
mesmo empregador ou, se por mais de um empregador, comprovar que o período de inatividade 
nos últimos 12 (doze) meses não foi superior ao período máximo estabelecido na Especificação 
da Apólice, limitado ao máximo de 30 (trinta) dias. 

 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS EXCLUÍDOS 
Estão excluídos da cobertura: 
3.1. Segurados que tenham sido demitidos por justa causa ou por solicitação própria, em 

rescisões negociadas entre o empregado e o empregador, quaisquer que sejam as suas 
causas; 

3.2. Segurados que tenham sido demitidos por conta de programas de desligamento voluntário, 
em demissões incentivadas ou com gratificações, fusões, concordatas, privatizações e/ou 
encerramento de atividades; 

3.3. Segurados que tenham sido desligados em demissões em massa, sendo consideradas como 
tais aquelas nas quais houver desligamento superior a 10% (dez por cento) do quadro de 
funcionários no mesmo mês; 

3.4. Segurados que tenham sido demitidos durante o período de experiência anotado na 
Carteira Profissional;  

3.5. Proponentes que tenham cargo público com estabilidade; 
3.6. Militares que sejam exonerados de suas funções; 
3.7. Proponentes que sejam vinculados ao empregador por contrato de trabalho temporário, 

provisório ou por prazo determinado; estagiários, aposentados que não estejam exercendo 
atividade profissional com registro em carteira, pensionistas, autônomos e profissionais 
liberais. 

 
CLÁUSULA 4ª - CAPITAL SEGURADO 
4.1. O capital segurado para esta Cobertura será definido na Especificação da Apólice. 
4.2. As indenizações previstas por esta Cobertura são cumulativas com qualquer outra garantia da 

apólice e poderão ser suspensas no momento em que o Segurado obtiver novo vínculo 
empregatício, desqualificando a situação de sinistro coberto. 
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CLÁUSULA 5ª - CARÊNCIA 
Esta Cobertura está sujeita a carência de no máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir do início de 
vigência do risco individual, do aumento do Capital Segurado, na parte que se refere a esse aumento, ou 
da recondução do seguro, se suspenso, período durante o qual a Seguradora estará isenta do pagamento 
de qualquer indenização. 
 
 CLÁUSULA 6ª - FRANQUIA 
O Segurado somente terá direito a esta Cobertura após permanecer desempregado por prazo superior à 
franquia estipulada na Especificação da Apólice, limitada a 30 (trinta) dias, consecutivos e ininterruptos, a 
contar da data do sinistro (desemprego), sem prejuízo da carência mencionada na cláusula anterior. 
 
CLÁUSULA 7ª - DOCUMENTOS PARA A REGULAÇÃO DE SINISTRO E PAGAMENTO DAS 
INDENIZAÇÕES 
7.1. Em complemento à CLÁUSULA 14 – PROVA DO SINISTRO E DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO 

das Condições Gerais deste seguro, para análise de sinistro desta cobertura o Segurado deverá 
apresentar os seguintes documentos: 
a) Formulário AVISO DE SINISTRO, devidamente preenchido e assinado pelo Segurado; 
b) Cópias autenticadas dos documentos do segurado: Carteira de identidade, CPF, Carteira de 

Trabalho (folhas de identificação, contrato e rescisão do contrato) e comprovante de 
endereço; 

c) Cópia autenticada do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 
d) Cópia simples da Comunicação de Dispensa (para o Seguro Desemprego); 

7.2. Se for estabelecido na Especificação da Apólice que a indenização será paga mensalmente, as 
mensalidades serão pagas mediante a comprovação de que o Segurado permanece 
desempregado. 

 
CLÁUSULA 8ª - RATIFICAÇÃO 
Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais deste seguro que não tenham sido alterados por 
esta Cobertura Adicional. 
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SEGURO ZURICH VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA 
COBERTURA ADICIONAL DE DIÁRIAS DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR ACIDENTE OU DOENÇA 

(DIT-AD) 
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES 
Para efeito das disposições desta cobertura fica convencionada a seguinte definição: 
Incapacidade 
Temporária 

È caracterizada pela impossibilidade contínua e ininterrupta do Segurado exercer a sua 
profissão ou ocupação, durante o período em que se encontrar sob tratamento médico. 

 
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO 
Se ratificada na Especificação da Apólice, esta cobertura tem por objetivo garantir, dentro dos limites 
estabelecidos e observadas as demais condições contratuais, o pagamento de diárias de incapacidade 
temporária decorrente de acidente pessoal ou doença do Segurado, profissional liberal ou autônomo. 
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS 
3.1. Está coberta a incapacidade temporária do Segurado, por motivo de acidente pessoal ou doença 

ocorridos durante a vigência do risco individual, após o período de carência, se houver, e 
considerado o período de franquia contratado, que provoque o afastamento de suas atividades 
remuneradas, determinado por médico e atestado por exames complementares.  

3.2. Esta cobertura é aplicável exclusivamente a Segurados sem vínculo empregatício, cuja renda 
advenha de atividade autônoma que possa ser devidamente comprovada, não se aplicando a 
Segurados com registro em Carteira de Trabalho. 

3.3. Pelo mesmo evento, o número de diárias indenizadas não pode superar a quantidade contratada. 
3.4. Caso o Segurado tenha que retornar à situação de incapacidade temporária em conseqüência de 

evento para o qual já havia recebido alta médica, cuja origem ou causa tenha sido o mesmo 
acidente ou doença coberta, tais períodos de incapacidade serão considerados como um mesmo 
evento, exceto quando o intervalo entre os mesmos for superior a 6 (seis) meses. 

3.5. Para fins da cobertura de diárias de incapacidade por acidente, tomar-se-á por conceito de 
acidente pessoal o constante do item 5.4. da CLÁUSULA 5ª - GARANTIAS DO SEGURO das 
Condições Gerais deste seguro. 

3.6. Esta cobertura não pode ser contratada simultaneamente com a Cobertura de Diárias de 
Incapacidade Temporária por Acidente (DIT-A). 

 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS 
Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 7ª RISCOS EXCLUIDOS das Condições Gerais deste 
seguro, estão também expressamente excluídos desta cobertura reclamações que abranjam: 
4.1. Dorsalgias, radiculopatias, ciática e outras neurites; 
4.2. Entesopatia; 
4.3. Entorses, distensões, contusões; 
4.4. Fraturas de elementos dentários, perda de dentes ou tratamento odontológico de qualquer 

espécie; 
4.5. Fraturas patológicas; 
4.6. Lesões intra-articulares de joelho; 
4.7. Lesões ou doenças que não exijam atendimento médico; 
4.8. Luxação de ombro (acrômio – clavicular ou gleno umeral); 
4.9. Síndromes compressivas nervosas. 
4.10. Diálises e hemodiálises; 
4.11. Qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências; 
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4.12. Gravidez, parto ou aborto e quaisquer complicações ou conseqüências decorrentes da 
gravidez, do parto ou do aborto; 

4.13. As perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações 
decorrentes da ação de produtos químicos ou medicamentos, salvo quando prescritos por 
médico, em decorrência de risco coberto; 

4.14. O choque anafilático e suas conseqüências; 
4.15. Cirurgias para correção de fimose, ligadura de trompas ou vasectomia, tratamentos para 

infertilidade ou inseminação artificial; 
4.16. Quaisquer tipos de tratamentos ou danos estéticos, tratamentos rejuvenescedores, para 

obesidade ou emagrecimento, incluindo gastroplastia redutora; 
4.17. Cirurgias plásticas, exceto as pós-acidentais restauradoras e as reparadoras de cirurgias 

decorrentes de neoplasias malignas que sejam necessárias para restabelecimento do 
Segurado; 

4.18. Intercorrências ou complicações conseqüentes da realização de exames, tratamentos 
clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de risco coberto; 

4.19. Internações hospitalares para investigação diagnóstica, espera para a realização de cirurgia, 
avaliação do estado de sanidade (check-up), repouso ou geriatria; 

4.20. Estados de convalescença (após a alta médica) e as despesas de acompanhantes; 
4.21. Doenças mentais ou psiquiátricas; 
4.22. Internações hospitalares, tratamentos ambulatoriais, exames diagnósticos, terapias e 

consultas médicas realizadas por profissionais de especialidades não reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Medicina ou por médicos que não sejam legalmente habilitados. 

4.23. Infecções oportunistas e toda e qualquer doença provocada pela Síndrome da Deficiência 
Imunológica Adquirida (AIDS); 

 
CLÁUSULA 5ª - CARÊNCIA 
A carência para incapacidade temporária por motivo de doença será estabelecida na especificação da 
apólice, não podendo ser superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de início do risco 
individual, do aumento do Capital Segurado, na parte que se refere a esse aumento ou da recondução do 
seguro, se suspenso, não havendo cobertura para doenças iniciadas antes ou durante o referido período. 
Não se aplica a carência para incapacidade coberta decorrente de acidente pessoal. 

 
CLÁUSULA 6ª - FRANQUIA 
6.1. A franquia será estabelecida na Especificação da Apólice e não poderá ser superior a 15 (quinze) 

dias, contados a partir da data do afastamento do Segurado, constante do relatório médico. 
6.2. O Segurado somente terá direito à garantia de Diárias de Incapacidade Temporária por Acidente 

ou Doença no caso de afastamento de suas atividades profissionais pelo tempo superior à 
franquia de dias estabelecida, e desde que sejam dias consecutivos e ininterruptos, sem prejuízo 
da carência mencionada na cláusula anterior. 

 
CLÁUSULA 7ª - CAPITAL SEGURADO 
7.1. O Capital Segurado para esta Cobertura será definido na Especificação da Apólice, respeitado o 

limite máximo de 365 (trezentas e sessenta e cinco) diárias, e representa o limite máximo de 
indenização pelo mesmo evento. 

7.2. Se for mencionado capital mensal na apólice, o mesmo será divido por 30 (trinta) para fins de 
cálculo de indenização de cada diária de incapacidade coberta. 

7.3. Para determinação do capital segurado, na liquidação dos sinistros, será considerada como data 
do evento, a data do acidente pessoal ou do diagnóstico da doença que provocou a incapacidade 
temporária do Segurado. 

7.4. As indenizações objeto desta cobertura são cumulativas com qualquer outra garantia da apólice. 
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7.5. A reintegração do capital segurado é automática após cada sinistro. 
 
CLÁUSULA 8ª - LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO 
8.1. Com base na comunicação e comprovantes do evento e estando devidamente caracterizada a 

incapacidade temporária, nos termos desta Cobertura, a Seguradora efetuará o pagamento das 
diárias obedecendo aos seguintes critérios: 
8.1.1. Quando a incapacidade temporária superar a 30 (trinta) dias, os pagamentos serão 

efetuados mensalmente pela Seguradora tomando-se por base relatório médico atualizado, 
que deverá ser entregue pelo Segurado imediatamente após seu retorno ao médico 
assistente. 

8.1.2. A critério da Seguradora, e desde que definido na Especificação da Apólice, o pagamento da 
indenização poderá ser feito integralmente, com base nas diárias de afastamento 
determinadas, dentro dos limites estabelecidos e observadas as demais condições 
contratuais. 

8.1.3. De posse do relatório médico atualizado, a Seguradora efetuará o pagamento das diárias 
correspondentes ao período em que o Segurado esteve incapacitado de exercer suas 
atividades profissionais, a contar do primeiro dia de afastamento, após o período de 
franquia contratado ou a contar do último pagamento efetuado pela Seguradora, até a alta 
médica ou a utilização do limite de diárias, estabelecidos na Especificação da Apólice. 

8.1.4. Nos casos em que o período de incapacidade temporária não superar 30 (trinta) dias a 
Seguradora providenciará um único pagamento no valor correspondente às diárias em que 
o Segurado permaneceu afastado, a contar do primeiro dia de afastamento de suas 
atividades profissionais, após o período de franquia contratado, até a alta médica. 

8.2. O segurado deve autorizar seu médico-assistente e as entidades de prestação de assistência 
médico-hospitalar envolvidas no seu atendimento a fornecer as informações clínicas solicitadas 
pelos peritos médicos da Seguradora, os quais se comprometem a zelar pela confidencialidade das 
mesmas, bem como autoriza submeter-se à realização de exame físico pericial por médico da 
seguradora. 

8.3. Estando o Segurado em gozo de um benefício, não fará jus a outro, mesmo que seja em 
conseqüência de outro evento. Só será reconhecido pela Seguradora um novo evento se o mesmo 
vier a ocorrer após o Segurado obter alta médica definitiva do evento anterior. Não haverá 
acumulação de indenizações em conseqüência de eventos ocorridos em datas diferentes. 

 
CLÁUSULA 9ª - DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO DE SINISTRO 
9.1. Em complemento à CLÁUSULA 14 – PROVA DO SINISTRO E DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO das 

Condições Gerais deste seguro, para análise de sinistro desta cobertura o Segurado deverá 
apresentar os seguintes documentos: 
a) Formulário AVISO DE SINISTRO, devidamente preenchido e assinado pelo Segurado e pelo 

médico responsável, com a indicação do CRM; 
b) Cópias autenticadas dos documentos do segurado: Carteira de identidade, CPF e 

comprovante de endereço; 
c) Relatório do médico assistente comprovando o período de afastamento, com o diagnóstico 

detalhado e descrição do tratamento, assinado pelo médico responsável e com indicação 
de CRM; 

d) Cópia autenticada do Boletim de Ocorrência Policial e peças do Inquérito Policial, se 
houver; 

e) Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, em caso de acidente com veículo 
dirigido pelo Segurado; 

f) Cópia autenticada do Laudo do exame toxicológico e de teor alcoólico, quando realizado. 
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9.2. Se for estabelecido na Especificação da Apólice que a indenização será paga obedecendo ao 
vencimento de parcelas da dívida ou compromisso assumido, estas serão pagas mediante a 
comprovação de que o Segurado ainda não recebeu alta médica da incapacidade temporária 
coberta. 

 
 
CLÁUSULA 10 - RATIFICAÇÃO 
Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais deste seguro que não tenham sido alterados 
por esta Cobertura Adicional. 
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Vida em Grupo Prestamistas Bradesco 

Registro do Produto na SUSEP: 15414.003034/2006-65 

Condições Gerais do Seguro Prestamista 
 

CAPÍTULO I – OBJETIVO DO SEGURO 

Cláusula 1. Obedecidas as condições e os limites de coberturas adiante estabelecidos, assim como o 
pagamento do Prêmio correspondente, este Seguro tem por objetivo a quitação de dívida ou 
compromisso do Segurado prestamista em decorrência de morte ou invalidez permanente total por 
acidente do Segurado. 

Cláusula 2. As coberturas previstas neste Seguro são válidas para Sinistros ocorridos em qualquer 
parte do globo terrestre. 

CAPÍTULO II – DEFINIÇÕES 

Cláusula 3. As palavras relacionadas a seguir, quando aparecerem no texto destas Condições Gerais 
ou de outros documentos relativos a este Seguro, com as iniciais em letra maiúscula, terão o 
significado a seguir, observando-se que o singular abrange o plural; o masculino, o feminino e vice-
versa: 

1. Acidente Pessoal 

É o Evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, 
causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como 
conseqüência direta a morte ou a invalidez permanente total do Segurado, observando-se o seguinte: 

1.1. Incluem-se no conceito de Acidente Pessoal: 

a) o suicídio, ou a sua tentativa, desde que ocorrido após 2 (dois) anos da Vigência inicial da Apólice; 

b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a 
elas o Segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto; 

c) os acidentes provocados por escapamento acidental de gases e vapores; 

d) os acidentes provenientes de seqüestros e tentativas de seqüestros; e 

e) os acidentes ocasionados por alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem 
traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas. 

1.2. Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal: 

a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que 

provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente, ressalvadas as 

infecções, os estados septicêmicos e as embolias, resultantes de ferimento visível causado por 

acidente coberto; 

b) as intercorrências ou complicações conseqüentes da realização de exames, tratamentos 

clínicos ou cirúrgicos, quando não provocadas por acidente coberto; 

c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou 
microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim 

como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos (LER), Doenças 

Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), Lesão por Trauma Continuado ou 

Contínuo (LTC), ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como 

as suas conseqüências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e 
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d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas como 

“invalidez acidentária”, nas quais o Evento causador da lesão não se enquadre integralmente 

na caracterização de invalidez por Acidente Pessoal, definido no primeiro parágrafo deste item. 

2. Apólice de Seguro ou Apólice 

É o documento emitido pela Seguradora que formaliza a aceitação da(s) cobertura(s) solicitada(s) 
pelo Estipulante por meio da Proposta de Contratação. 

3. Beneficiário 

O primeiro Beneficiário será o Estipulante, até o valor do saldo da dívida ou do compromisso. Nos 
casos em que o Capital Segurado ultrapassar o saldo anteriormente referido, a diferença será paga 
ao(s) segundo(s) Beneficiário(s), que é(são) a(s) pessoa(s) designada(s) pelo Segurado para receber a 
Indenização no caso de sua morte. 

4. Capital Segurado 

É a importância correspondente ao valor total do financiamento ou ao valor do saldo devedor da 
dívida contraída pelo Segurado junto ao Estipulante, e que será utilizada como base para o 
pagamento de uma Indenização para cada cobertura contratada. 

5. Certificado de Seguro 

É o documento emitido pela Seguradora, que comprova a aceitação da Proposta de Adesão do 
Proponente. 

6. Condições Contratuais 

É o conjunto das disposições que regem este Seguro, compreendendo as disposições destas 
Condições Gerais, do Contrato, da Apólice, da Proposta de Contratação, da Proposta de Adesão e do 
Certificado de Seguro. 

7. Condições Gerais 

É este conjunto de cláusulas contratuais que estabelecem direitos e obrigações das partes 
contratantes, bem como as características gerais do Seguro. 

8. Contrato de Seguro 

É o instrumento jurídico firmado entre o Estipulante e a Seguradora, que especifica as coberturas 
contratadas, estabelece as peculiaridades da contratação do Seguro e fixa os direitos e as obrigações 
do Estipulante, da Seguradora, dos Segurados e dos Beneficiários. 

9. Corretor 

É o profissional autônomo, pessoa física ou jurídica, devidamente habilitado e registrado na 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para intermediar e promover Contratos de Seguros, 
conforme definido na Lei nº 4.594/1964 e no Decreto-Lei nº 73/1966. 

10. Declaração Pessoal de Saúde 

São as informações prestadas por escrito pelo Proponente na Proposta de Adesão, que dizem respeito 
às suas condições de saúde e que serão levadas em consideração pela Seguradora para avaliação do 
risco e reconhecimento de eventual Sinistro. O Proponente é inteiramente responsável pela 
veracidade dessas informações. 

11. Doenças ou Lesões Preexistentes e suas Conseqüências 

São as doenças ou lesões, inclusive as congênitas, contraídas pelo Segurado anteriormente à data de 
sua adesão ao Seguro, que são de seu prévio conhecimento e que, se não forem declaradas na 
Proposta de Adesão, não geram para o Segurado o direito à Indenização. 
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12. Estipulante 

É a pessoa jurídica que propõe a contratação do Seguro, ficando investida dos poderes de 
representação dos Segurados perante a Seguradora. 

13. Evento 

É toda e qualquer ocorrência passível de configurar o Risco Coberto previsto nestas Condições 
Gerais. 

14. Grupo Segurado 

É o conjunto de pessoas físicas vinculadas ao Estipulante e efetivamente aceitas e incluídas neste 
Seguro. 

15. Grupo Segurável 

É o conjunto de pessoas físicas, vinculadas ao Estipulante por meio de uma dívida ou compromisso, 
que reúnem as condições para adesão ao Seguro. 

16. Indenização 

É o valor que a Seguradora paga ao Estipulante, ao Segurado ou ao(s) Beneficiário(s), em 
decorrência de Sinistro coberto por este Seguro. 

17. Índice de Atualização Monetária 

É o índice de preços adotado para fins de atualização monetária dos valores referentes a este Seguro, 
aplicado de acordo com o disposto nestas Condições Gerais. 

18. Período de Cobertura 

É o intervalo de tempo durante o qual a ocorrência do Sinistro gera para o Estipulante, para o 
Segurado ou Beneficiário o direito à Indenização. 

19. Prêmio do Seguro ou Prêmio 

É o valor pago pelo Estipulante ou pelo Segurado à Seguradora, para custear este Seguro. 

20. Proponente 

É a pessoa jurídica que propõe a contratação do Seguro, bem como a pessoa física que propõe sua 
adesão ao mesmo, e que passará à condição de Estipulante, ou Segurado, respectivamente, somente 
após a aceitação de sua Proposta de Contratação ou de Adesão, pela Seguradora, com o devido 
pagamento do Prêmio correspondente. 

21. Proposta de Adesão 

É o documento preenchido e assinado pelo Proponente a Segurado ou por seu representante, por meio 
do qual expressa a sua intenção de aderir a este Seguro e faz sua Declaração Pessoal de Saúde, 
manifestando pleno conhecimento das Condições Contratuais do Seguro, e que é submetido à 
Seguradora para análise do risco. 

22. Proposta de Contratação 

É o documento preenchido e assinado pelo Proponente a Estipulante, com declaração dos elementos 
essenciais do interesse a ser garantido e do risco, por meio do qual ele expressa a sua intenção de 
contratar a(s) cobertura(s) deste Seguro. 

23. Risco Coberto 

É todo e qualquer Evento previsto nestas Condições Gerais, cuja ocorrência no Período de Cobertura 
configura o Sinistro. 
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24. Riscos Excluídos 

São os Eventos previstos nestas Condições Gerais como riscos não cobertos pelo Seguro. 

25. Segurado 

É a pessoa física que convencionou pagar prestações ao Estipulante para amortizar dívida contraída 
ou para atender a compromisso assumido, de acordo com a operação de crédito realizada, sobre a 
qual se fará a avaliação do risco e se estabelecerá o Seguro. 

26. Seguradora 

É a Bradesco Vida e Previdência S.A., registrada no CNPJ sob o nº 051.990.695/0001-37, que 
assume os riscos inerentes às garantias deste Seguro, nos termos destas Condições Gerais. 

27. Seguro 

É este Contrato, regido pelas Condições Contratuais, por meio do qual a Seguradora, mediante 
recebimento do Prêmio, se obriga-se para com o Segurado, mediante recebimento de uma 
importância (Prêmio), a indenizar as coberturas contratadas, pagando a Indenização ao Estipulante 
em caso de ocorrência de um Sinistro com o Segurado, desde que o risco que o originou esteja 
coberto, de acordo com estas Condições Gerais. 

28. Sinistro 

É a ocorrência do Risco Coberto, que gera para o Estipulante, o Segurado ou Beneficiário o direito ao 
recebimento da Indenização correspondente, de acordo com as disposições destas Condições Gerais. 

29. Vigência do Seguro ou Vigência 

É o período de tempo estabelecido para duração do Seguro. 

 

CAPÍTULO III – COBERTURAS 

Cláusula 4. As coberturas deste Seguro são aquelas definidas nas Seções I e II deste capítulo, as 
quais poderão ser contratadas segundo um dos Planos a seguir. 

Plano Coberturas 

1 • Morte 

2 
• Morte 
• Invalidez Permanente Total por Acidente 

 

Parágrafo Único. Outra(s) cobertura(s) oferecida(s) por este Seguro poderá(ão) ser disciplinada(s) 
em cláusula(s) complementar(es) a estas Condições Gerais. 

Seção I – Cobertura de Morte 

Subseção I – Objetivo da Cobertura 

Cláusula 5. A Cobertura de Morte garante ao Estipulante o pagamento de uma Indenização até o 
limite do saldo devedor da dívida ou do compromisso assumido pelo Segurado junto ao Estipulante, 
caso ocorra a morte do Segurado por causas naturais ou acidentais durante o Período de Cobertura, 
observado o disposto no parágrafo único desta cláusula. Havendo saldo remanescente, resultante da 
diferença entre o Capital Segurado e o saldo devedor junto ao Estipulante, este será pago ao(s) 
Beneficiário(s). 



 

 6

Parágrafo Único. Não haverá a garantia de Indenização de que trata o caput desta cláusula se a 
morte do Segurado resultar de Risco Excluído, nos termos da Subseção II deste Capítulo, ou se 

ocorrer qualquer das hipóteses de perda do direito à indenização referidas no Capítulo X 

destas Condições Gerais ou na legislação ou regulação em vigor. 

Subseção II – Riscos Excluídos 

Cláusula 6. Configuram Riscos Excluídos da Cobertura de Morte e, por isso, não geram ao 

Estipulante e ao Beneficiário, conforme o caso, direito à Indenização: 

I. ato reconhecidamente perigoso, que não seja motivado por necessidade justificada, exceto a 

prática de esporte e a utilização de meio de transporte mais arriscado; 

II. ato ilícito doloso praticado pelo Segurado, pelo(s) Beneficiário(s) ou representante legal de 
um ou de outro; 

III. atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química ou bacteriológica, guerra 

civil, guerrilha, revolução, agitação, motim, revolta, sedição, sublevação, ou outras 

perturbações da ordem pública e delas decorrentes, exceto a prestação de serviço militar e os 

atos de humanidade em auxílio de outrem; 

IV. furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da 

natureza; 

V. uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo a explosão nuclear, provocada ou não, 

bem como a contaminação radioativa ou a exposição a radiações nucleares ou ionizantes; 

VI. doenças ou Lesões Preexistentes; 

VII. epidemia declarada pela autoridade competente; e 

VIII. suicídio nos primeiros 2 (dois) anos, contados a partir do início de Vigência do risco 

individual. 

Seção II – Cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente 

Subseção I – Objetivo da Cobertura 

Cláusula 7. Observado o disposto nos parágrafos desta cláusula, a Cobertura de Invalidez 
Permanente Total por Acidente garante ao Estipulante o pagamento de uma Indenização até o limite 
do saldo devedor da dívida ou do compromisso assumido pelo Segurado junto ao Estipulante, na 
ocorrência de invalidez permanente total por acidente pessoal do Segurado constatada e avaliada 
quando da alta médica definitiva, após conclusão do tratamento ou após esgotados os recursos 
terapêuticos disponíveis, inclusive o tratamento fisioterápico de recuperação funcional, com alta 
médica, e seja definitivo o caráter de invalidez. 

Cláusula 8. Configuram a invalidez permanente por acidente a perda, ou redução ou impotência 
funcional, definitiva e total, de um membro ou órgão, sentido ou função do corpo humano, em 
virtude de lesão física causada por Acidente Pessoal coberto. 

Parágrafo 1º. Não haverá a garantia de Indenização de que trata o caput desta cláusula, se o 
Acidente Pessoal resultar de Risco Excluído, nos termos da Subseção III desta Seção, ou se 

ocorrer qualquer das hipóteses de perda do direito à Indenização referidas no Capítulo X 

destas Condições Gerais ou na legislação ou regulação em vigor. 

Parágrafo 2º. A perda, redução ou impotência funcional de um membro ou órgão, antes do 

iníciode Vigência do risco individual, não dará direito à Indenização. 

Cláusula 9. Consideram-se invalidez permanente total os casos listados a seguir: 
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a) perda total da visão de ambos os olhos; 

b) perda total do uso de ambos os membros superiores; 

c) perda total do uso de ambos os membros inferiores; 

d) perda total do uso de ambas as mãos; 

e) perda total do uso de um membro superior e um membro inferior; 

f) perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés; 

g) perda total do uso de ambos os pés; e 

h) alienação mental total e incurável. 

Parágrafo Único. Para efeito de Indenização, a perda ou maior redução funcional de um 

membro ou órgão já defeituoso antes do acidente deve ser deduzida do grau de invalidez 

definitiva. 

Subseção II – Riscos Cobertos 

Cláusula 10. Além dos casos de Acidente Pessoal, tal como definido no item 1 da cláusula 3, está 
expressamente coberta a invalidez permanente total por acidente decorrente de: 

I. acidentes provocados por ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a 
elas o Segurado ficar sujeito, em decorrência de Acidente coberto; 

II. acidentes ocasionados por alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem 
traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas; 

III. ataques de animais e os casos de hidrofobia, envenenamento ou intoxicações deles provenientes, 
excluídas as doenças infecciosas e parasitárias transmitidas por picadas de insetos; 

IV. choque elétrico e raio; 

V. contato acidental com substâncias ácidas ou corrosivas; 

VI. acidentes provocados por escapamento acidental de gases e vapores; 

VII. infecções e estados septicêmicos (infecção generalizada), quando resultantes exclusivamente de 
ferimento visível; 

VIII. queda n’água ou afogamento; 

IX. seqüestro, tentativa de seqüestro, atentados ou agressões, atos de legítima defesa e atos praticados 
por dever de solidariedade humana; e 

X. tentativa de salvamento de pessoas ou bens. 

Subseção III – Riscos Excluídos 

Cláusula 11. Configuram riscos excluídos da Cobertura de Invalidez Permanente Total por 

Acidente e por isso não geram direito a Indenização: 

I. doenças, lesões e situações que não se enquadram no conceito de Acidente Pessoal, conforme 

subitem 1.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da Cláusula 3 destas Condições Gerais; 

II. acidentes ocorridos em conseqüência de quaisquer dos atos e/ou operações referidos nos 

itens da cláusula 6 destas Condições Gerais, exceto o suicídio; 

III. acidentes provocados por quaisquer alterações mentais, de forma direta ou indireta, 

decorrentes da ação do álcool, de drogas ou entorpecentes; 
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IV. acidentes em que o Segurado, sem a devida habilitação, for o condutor do veículo, seja 

terrestre, aéreo ou náutico; 

V. acidentes e suas conseqüências, verificados antes da contratação do Seguro; 

VI. perda de dentes e danos estéticos; 

VII. autolesões, ou seja, mutilação do próprio corpo, e doações ou extrações de órgão que 

impliquem diminuição permanente da integridade física do Segurado, salvo por exigência 

médica; 

VIII. todo e qualquer tipo de curetagem uterina; e 

IX. tentativa de suicídio nos primeiros 2 (dois) anos contados a partir do Início de Vigência do 

risco individual. 

Seção III – Exclusão para Atos de Terrorismo 

Cláusula 12. Em qualquer das coberturas de que tratam as seções precedentes deste capítulo, 

não haverá garantia de pagamento de Indenização por danos e perdas causados direta ou 

indiretamente por ato terrorista. Cabe à Seguradora comprovar sua ocorrência com 

documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do 

atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente 

reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. 

 

CAPÍTULO IV – CONTRATAÇÃO DO SEGURO 

Seção I – Da Proposta de Contratação e do Contrato de Seguro 

Cláusula 13. A contratação deste Seguro dar-se-á com a aceitação da Proposta de Contratação, 
oportunidade em que a Seguradora e o Estipulante firmarão o Contrato de Seguro. 

Parágrafo Único. Após a assinatura do Contrato de Seguro, a Seguradora emitirá a Apólice de 
Seguro e a enviará ao Estipulante. 

Seção II – Da Proposta de Adesão do Segurado 

Cláusula 14. Somente serão aceitas neste Seguro as pessoas do Grupo Segurável que gozarem 

de boas condições de saúde e contarem com, no mínimo, 14 (quatorze) e, no máximo, 65 

(sessenta e cinco) anos de idade na data de assinatura da Proposta de Adesão. 

Parágrafo 1º. Não serão aceitos no Seguro os Proponentes a Segurados cuja idade, na data de 
assinatura da Proposta de Adesão, somada ao prazo de duração do financiamento da dívida ou 

compromisso assumido junto ao Estipulante, superar 70 (setenta) anos. 

Parágrafo 2º. Para o caso de financiamento a pessoas jurídicas, o Segurado será o sócio majoritário 
da empresa financiada, desde que se encontre em plena atividade de trabalho e goze de perfeitas 
condições de saúde, devidamente comprovadas mediante preenchimento da Declaração Pessoal de 
Saúde, observadas as condições do caput e parágrafo 1º desta cláusula. 

Parágrafo 3º. Caso o sócio majoritário não atenda às condições previstas no parágrafo anterior, o 
Segurado será aquele que detiver a segunda maior participação no capital social do financiado. Caso 
este também não atenda às condições, será considerado o sócio detentor da terceira maior 
participação no capital social e assim sucessivamente. 

Parágrafo 4º. Se ocorrer igualdade de participação entre sócios, será considerado Segurado o sócio 
mais jovem, desde que satisfaça às condições previstas no caput e parágrafo 1º desta cláusula. 
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Parágrafo 5º. Caso o Capital Segurado exceda o limite individual estipulado na Apólice, o Capital 
Segurado excedente será atribuído ao sócio seguinte na ordem decrescente de participação no capital 
social, e assim sucessivamente, devendo ser observado, em qualquer caso, o limite individual por  
sócio, mesmo que o número de sócios não seja suficiente para absorver o total do Capital Segurado. 
Somente serão aceitos os sócios que atenderem ao disposto no caput e parágrafo 1º desta cláusula. 

Parágrafo 6º. Na hipótese de alteração de participação no capital do financiado que implique 
mudança do(s) Segurado(s), o(s) novo(s) sócio(s) deverá(ão) satisfazer às condições previstas no 
caput e parágrafo 

1º. desta cláusula na data da alteração, considerada como tal a data de registro do ato respectivo na 
Junta Comercial. 

Parágrafo 7º. A pessoa jurídica que se manifeste expressamente perante a Seguradora poderá 
determinar, por ocasião da contratação do Seguro, que a qualificação de prestamista Segurado recaia 
sobre todos os sócios acionistas, com Capital Segurado proporcional à participação acionária de cada 
um, devendo os sócios atender ao disposto no caput e parágrafo 1º desta cláusula. 

Cláusula 15. A solicitação de adesão das pessoas do Grupo Segurável ao Seguro dar-se-á com o 
preenchimento e a assinatura da Proposta de Adesão, com a Declaração Pessoal de Saúde, em 
formulário próprio fornecido pela Seguradora e a ser entregue a ela para análise do risco. 

Seção III – Aceitação da Proposta de Adesão pela Seguradora 

Cláusula 16. A aceitação do Seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora. 

Parágrafo 1º. Recebida a Proposta de Adesão pela Seguradora, com todos os dados exigíveis, esta 
será considerada integralmente aceita, abrangendo todas as coberturas contratadas, se a Seguradora 
sobre ela não se manifestar expressamente perante o Proponente, o que poderá ser feito por meio do 
Estipulante, no prazo de 15 (quinze) dias, contado do seu recebimento, explicitando o motivo da 
recusa. 

Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º será suspenso se a Seguradora verificar que as 
informações contidas na Proposta de Adesão são insuficientes para a emissão do Certificado de 
Seguro e solicitar a apresentação de novos documentos e/ou informações. A contagem do prazo 
voltará a correr a partir da data em que for protocolada na Seguradora a entrega da documentação 
e/ou informação solicitada. 

Parágrafo 3º. Aceita a Proposta de Adesão, a Seguradora emitirá e encaminhará ao Segurado o 
Certificado de Seguro, podendo fazê-lo na pessoa do Estipulante. 

Cláusula 17. A Seguradora reservar-se o direito de exigir do Proponente exame(s) médico(s) 

para avaliação do risco. A negativa do Proponente em submeter-se ao(s) exame(s) autorizará a 

Seguradora a recusar a Proposta de Adesão. 

Parágrafo Único. As doenças ou lesões de que o Segurado seja portador, quando não declaradas na 
Proposta de Adesão, poderão ser identificadas pela Seguradora por todos os meios de verificação que 
sejam aceitos como prova, inclusive em prontuários médico-hospitalares, consultórios, clínicas, 
laboratórios e hospitais. 

Cláusula 18. Caso não aceite a Proposta de Adesão, a Seguradora comunicará por escrito a 

recusa ao Proponente, o que poderá ser feito por meio do Estipulante, no prazo de até 15 

(quinze) dias contado do recebimento da Proposta, e devolverá a ele o valor do Prêmio pago 

antecipadamente, no prazo de até 10 (dez) dias contado da data da formalização da recusa. 

Parágrafo 1º. A restituição será feita por meio de cheque nominativo ou crédito na conta indicada na 
Proposta de Adesão, desde que a referida conta seja do Proponente. 
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Parágrafo 2º. Em caso de mora da Seguradora, caracterizada pela não-devolução do valor pago 
antecipadamente após o decurso do prazo definido no caput, o valor será atualizado de acordo com o 
disposto na cláusula 32 destas Condições Gerais. Incidirão, adicionalmente, sobre o valor juros de 
mora à taxa de 1% (um por cento) ao ano, calculados em base pro rata dia, da data do pagamento até 
a data da efetiva devolução. 

 

CAPÍTULO V – CAPITAL SEGURADO 

Seção I – Valor do Capital Segurado 

Cláusula 19. O Capital Segurado de cada uma das coberturas contratadas corresponderá ao valor 
total do financiamento (ou do bem) ou do valor do saldo devedor da dívida contraída pelo Segurado 
junto ao Estipulante. 

Parágrafo Único. O valor do Capital Segurado será atualizado monetariamente conforme disposto na 
cláusula 33 destas Condições Gerais. 

Seção II – Recálculo do Capital Segurado 

Cláusula 20. Quando o Capital Segurado for constituído pelo valor total do financiamento (ou do 
bem), seu valor poderá ser recalculado anualmente, no aniversário da Apólice, mediante negociação 
prévia entre o Estipulante e a Seguradora, que deverá ser realizada no prazo de até 30 (trinta) dias 
antes da respectiva data de aniversário. 

Cláusula 21. Quando o Capital Segurado for constituído pelo saldo devedor, o recálculo e a 
atualização são automáticos, uma vez que o capital assume efetivamente o valor dos saldos das 
dívidas contraídas pelos Segurados, sendo estes enviados mensalmente à Seguradora pelo 
Estipulante, por meio de relação ou arquivo eletrônico, já devidamente atualizados e corrigidos 
conforme o plano de financiamento pactuado entre as partes envolvidas, para que a Seguradora 
calcule o referido Prêmio, respeitado o disposto na cláusula 23. 

Cláusula 22. Para efeitos de apuração do valor da Indenização será considerado o valor do Capital 
Segurado vigente na data da ocorrência do Sinistro. 

Parágrafo Único. Para os fins do disposto no caput desta cláusula, considera-se data de ocorrência do 
Sinistro: 

I. Na Cobertura de Morte: a data da morte do Segurado; e 

II. Na Cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente: a data do Acidente Pessoal. 

 

CAPÍTULO VI – PRÊMIO 

Seção I – Valor do Prêmio 

Cláusula 23. O Prêmio do Seguro será calculado mensalmente e resultará da aplicação do 

percentual estabelecido no Contrato de Seguro sobre o valor do Capital Segurado. 

Parágrafo 1º. O percentual que incide sobre o Capital Segurado para cálculo do Prêmio de Seguro 
poderá ser recalculado, anualmente, pela Seguradora, conforme estabelecido no Contrato de Seguro. 

Parágrafo 2º. O valor do Prêmio será atualizado monetariamente, conforme disposto na 

cláusula 33 destas Condições Gerais. 

Seção II – Pagamento do Prêmio 
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Cláusula 24. O Prêmio do Seguro será custeado pelo Segurado e/ou pelo Estipulante, conforme 

estabelecido no Contrato de Seguro. 

Cláusula 25. Quando o custeio do Seguro for compartilhado entre Estipulante e Segurados, a parcela 
do Prêmio de responsabilidade dos Segurados será recolhida pelo Estipulante e repassada à 
Seguradora nos prazos estabelecidos no Contrato. 

Cláusula 26. O pagamento do Prêmio será feito sob a forma mensal, conforme estabelecido no 
Contrato de Seguro. 

Cláusula 27. Quando a data de vencimento do Prêmio coincidir com dia em que não haja expediente 
bancário, o pagamento poderá ser efetuado no 1º (primeiro) dia útil subseqüente. 

Cláusula 28. Quando o Estipulante optar por efetuar o pagamento do Prêmio por meio de 

débito em conta bancária, se na data do vencimento o saldo da conta bancária indicada na sua 

Proposta de Contratação não for suficiente para quitação do valor da respectiva mensalidade, 

ficará caracterizada a falta de pagamento, que poderá acarretar o cancelamento do Seguro, 

conforme previsto no Capítulo XI destas Condições Gerais. 

Cláusula 29. Se o Estipulante deixar de repassar à Seguradora os Prêmios descontados do Segurado, 
tal fato não gerará o cancelamento da Apólice se não persistir por prazo igual ou superior a 90 
(noventa dias), ressalvado o direito de regresso da Seguradora contra o Estipulante. 

Seção III – Atraso no Pagamento do Prêmio e Prazo de Tolerância 

Cláusula 30. Qualquer pagamento em atraso dentro do prazo de 90 (noventa) dias do 

vencimento será efetuado pelo valor do Prêmio vencido, acrescido de juros de mora à taxa de 

1% (um por cento) ao ano, calculada em base pro rata dia da data de vencimento até a data do 

efetivo pagamento. Adicionalmente, incidirá atualização monetária sobre o valor do Prêmio 

não pago, de acordo com o disposto na cláusula 32 destas Condições Gerais. 

Parágrafo 1º. No caso da ocorrência de Sinistro durante o período de 90 (noventa) dias de 
atraso no pagamento dos Prêmios, a Indenização será paga, nos termos destas Condições 

Gerais, descontados do respectivo valor os valores dos Prêmios em atraso, acrescidos de juros e 

atualização monetária, na forma prevista no caput desta cláusula. 

Parágrafo 2º. Transcorridos 90 (noventa) dias do vencimento do Prêmio devido e não pago, este 

Seguro será cancelado, na forma do Capítulo XI, sem que seja devida ao Segurado ou ao seu 

Beneficiário ou, ainda, ao Estipulante, qualquer Indenização proporcional relativa a Sinistro 

ocorrido após o cancelamento do Seguro ou a devolução de Prêmios já pagos. 

Seção IV – Regime Financeiro 

Cláusula 31. Este Seguro está estruturado sob o regime financeiro de Repartição Simples, que 

não contempla o resgate ou a devolução de Prêmios pagos pelo Segurado ou pelo Estipulante. 

 

CAPÍTULO VII – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

Cláusula 32. Os valores correspondentes às obrigações pecuniárias decorrentes deste Seguro, a partir 
da data em que se tornarem exigíveis, sujeitam-se à atualização pelo Índice Geral de Preços de 
Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV). 

Parágrafo Único. A atualização de que trata o caput desta Cláusula será efetuada com base na 
variação apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação 
pecuniária e aquele publicado imediatamente antes da data de sua efetiva liquidação. 

Cláusula 33. Os valores dos Capitais Segurados e Prêmios serão atualizados monetariamente de 
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acordo com os critérios estabelecidos no contrato de financiamento firmado entre o Segurado e 

o Estipulante, que constarão do Contrato de Seguro. 

Parágrafo Único. Não haverá atualização monetária nos valores relativos aos Seguros 

contratados por prazo inferior a 1 (um) ano. 

 

CAPÍTULO VIII – DESIGNAÇÃO E ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS 

Cláusula 34. O primeiro Beneficiário será o Estipulante, até o valor do saldo da dívida, ou do 

compromisso. 

Cláusula 35. Observado o disposto na cláusula 34, o Segurado poderá indicar livremente seu 
Beneficiário para receber o valor remanescente da Indenização no caso de morte, se houver, 
observado o disposto nos parágrafos desta cláusula e na legislação e regulação em vigor. 

Parágrafo Único. O companheiro somente poderá ser indicado como Beneficiário se, ao tempo 

da indicação, o Segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato, de 

acordo com o artigo 793 do Código Civil. 

Cláusula 36. De acordo com o disposto no artigo 792 do Código Civil, na falta de indicação de 

Beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o Capital Segurado será 

pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do 

Segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária estabelecida no Código. 

Parágrafo Único. Na falta das pessoas de que trata o caput desta cláusula, serão Beneficiários os 
que provarem que a morte do Segurado os privou dos meios necessários à subsistência. 

Cláusula 37. É facultado ao Segurado, em qualquer época, substituir seu Beneficiário. 

Parágrafo 1º. A substituição de Beneficiário somente será eficaz perante a Seguradora, se for 

comunicada a ela por escrito e antes do pagamento da Indenização. 

Parágrafo 2º. Se a Seguradora não for comunicada da substituição, na forma prevista no 

parágrafo 1º desta cláusula, desobrigar-se-á pagando o Capital Segurado ao antigo 

Beneficiário. 

 

CAPÍTULO IX – REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO 

Seção I – Procedimento de Regulação e Liquidação 

Cláusula 38. A Regulação e Liquidação de Sinistro é o procedimento por meio do qual a Seguradora, 
após recebido o aviso da ocorrência do Evento, verifica se o mesmo configura o Sinistro e se o 
Estipulante e Beneficiário, conforme o caso, têm ou não o direito à cobertura, efetuando ou 
recusando o pagamento da Indenização. 

Cláusula 39. O Estipulante ou Beneficiário deverá comprovar satisfatoriamente a ocorrência do 
Sinistro, por meio dos documentos básicos listados na Seção II deste Capítulo, bem como esclarecer 
todas as circunstâncias a ele relacionadas. 

Parágrafo Único. Para instruir a Regulação e Liquidação de Sinistro, a Seguradora poderá solicitar, 
mediante dúvida fundada e justificável, outros documentos e/ou informações e esclarecimentos 
complementares, além dos documentos básicos listados. 
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Cláusula 40. As despesas com a comprovação do Sinistro, inclusive com os documentos 

necessários, correrão por conta do Segurado ou do Beneficiário, salvo as diretamente 

realizadas pela Seguradora. 

Cláusula 41. As providências ou atos que a Seguradora praticar não importam, por si mesmos, no 
reconhecimento da obrigação de qualquer Indenização. 

Cláusula 42. No caso de Sinistro que envolva Invalidez Permanente por Acidente e que 

apresente divergências sobre a causa, natureza ou extensão das lesões, bem como a avaliação da 

incapacidade, a Seguradora deverá propor ao Segurado, por meio de correspondência escrita, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias da data da contestação do Segurado, a constituição de 

junta médica, formada por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela Seguradora, outro pelo 

Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. 

Parágrafo 1º. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do 

terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo Segurado e pela Seguradora. 

Parágrafo 2º. A junta médica deverá ser constituída no prazo de 15 (quinze) dias a contar de 

protocolo da indicação do médico nomeado pelo Segurado. 

Parágrafo 3º. Fica estabelecido que, a partir da constituição da junta médica, o Segurado, assim 

como a Seguradora, ficará vinculado ao diagnóstico conclusivo da junta, se unânime, ou do 

terceiro médico desempatador, se houver divergência. 

Seção II – Comprovação de Sinistro 

Cláusula 43. Os documentos básicos, necessários para a Regulação e Liquidação de Sinistros, que 
deverão ser encaminhados à Sucursal da Seguradora ou Agência do Banco Bradesco S.A, são os 
seguintes: 

I. Sinistro de Morte 

a) Autorização para Crédito de Indenização em conta corrente (formulário fornecido pela 
Seguradora); 

b) cópia da Certidão de Óbito do Segurado; 

c) cópia da Certidão de Casamento atualizada, se for o caso; 

d) Laudo de Necropsia ou Exame Cadavérico; 

e) cópia do Boletim de Ocorrência ou Certidão de Ocorrência Policial, se for o caso; 

f) cópia do Auto de Reconhecimento de Cadáver, se a morte for por carbonização; 

g) cópia da Carteira Nacional de Habilitação, se o Segurado era o condutor do veículo na ocasião do 
acidente; 

h) cópia do Brevê e Atestado de Navegabilidade da aeronave, se o Segurado era piloto na ocasião do 
acidente; 

i) cópia do RG ou Certidão de Nascimento, CPF e do comprovante de residência do Segurado; 

j) cópia do RG ou Certidão de Nascimento, CPF e do comprovante de residência do Beneficiário; 

k) cópia do Termo de Tutela ou, na impossibilidade deste, termo de representação cabível, quando se 
tratar de Beneficiário menor, órfão de pai e mãe; 

l) cópia da sentença judicial declaratória de ausência, devidamente registrada no Cartório de Registro 
de Pessoas Naturais competente, em caso de morte presumida; 
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m) autorização do Beneficiário ou representante legal para pagamento da Indenização diretamente ao 
estabelecimento de ensino; 

n) cópia do Cartão Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento de ensino; 

o) Declaração do estabelecimento de ensino informando as mensalidades a vencer. 

II. Sinistro por Invalidez Permanente Total por Acidente 

a) Autorização para Crédito de Indenização em conta corrente (formulário fornecido pela 
Seguradora); 

b) Aviso de Alta Médica (formulário fornecido pela Seguradora); 

c) Aviso de Sinistro (formulário fornecido pela Seguradora); 

d) cópia do RG, CPF e o do comprovante de residência do Segurado; 

e) cópia da Carteira Nacional de Habilitação, se o Segurado era o condutor do veículo na ocasião do 
acidente; 

f) cópia do Brevê e Atestado de Navegabilidade da aeronave, se o Segurado era piloto na ocasião do 
acidente; 

g) cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), juntamente com o Aviso de Sinistro, nos 
casos de acidente de trabalho; 

h) cópia do Boletim de Ocorrência ou Certidão de Ocorrência Policial, quando necessário; 

i) radiografia do membro atingido, se for o caso; 

j) cópia da Declaração Médica comprovando a invalidez permanente total por acidente; 

k) cópia do Termo de Curatela Definitivo, em casos de invalidez permanente total com alienação 
mental; 

l) autorização do Beneficiário ou representante legal para pagamento da Indenização diretamente ao 
estabelecimento de ensino; 

m) cópia do Cartão Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento de ensino; 

n) relação de Segurados emitida pelo estabelecimento de ensino; e 

o) Declaração do estabelecimento de ensino informando as mensalidades a vencer. 

Seção III – Da Indenização 

Cláusula 44. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da Indenização 

devida com base neste Seguro, contado a partir do recebimento, pela Seguradora, de toda a 

documentação básica que comprove a ocorrência de Sinistro e os prejuízos indenizáveis. 

Parágrafo Único. Na hipótese de vir a ser feito pedido de documentos e informações ou 

esclarecimentos complementares ao Segurado ou ao Beneficiário, conforme permitido pelo 

parágrafo único da cláusula 39, o prazo de que trata o caput desta cláusula ficará suspenso e 
somente voltará a correr a partir do dia útil subseqüente àquele em que forem completamente 

atendidas as exigências pelo Segurado ou Beneficiário. 

Cláusula 45. O pagamento será feito por meio de cheque nominativo, crédito em conta ou ordem de 
pagamento, pagável no domicílio ou praça indicada pelo Segurado ou pelo Beneficiário, conforme o 
caso. 

Parágrafo 1º. Ocorrendo o falecimento ou a invalidez permanente total do Segurado durante o tempo 
em que ele estiver incluído no Seguro, a Seguradora, após o recebimento e aprovação dos 
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documentos, pagará o correspondente Capital Segurado, com prioridade ao Estipulante, primeiro 
Beneficiário, até o valor da dívida ou do compromisso do Segurado, sob a condição de que seja 
aplicado o valor da Indenização na amortização de tal dívida ou compromisso. Se o Capital Segurado 
ultrapassar o aludido valor, a diferença será paga ao(s) Beneficiários do Segurado, em caso de morte, 
ou ao próprio Segurado, em caso de invalidez. 

Parágrafo 2º. Em caso de mora da Seguradora, caracterizada pela falta de pagamento da 

Indenização devida, no prazo definido nesta Seção, o Capital Segurado será atualizado de 

acordo com o disposto na cláusula 32ª destas Condições Gerais. Incidirão, adicionalmente, 

sobre o valor da Indenização, juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao ano, calculada em 

base pro rata dia, da data da ocorrência da mora até a data do efetivo pagamento. 

Cláusula 46ª. A Seguradora não estará obrigada ao pagamento da Indenização nos termos 

pleiteados pelo Estipulante ou Segurado, quando este recusar-se a submeter-se aos exames 

solicitados pela Seguradora, ou quando este ou o Beneficiário, conforme o caso, não apresentar 

os documentos solicitados, indispensáveis à comprovação da existência ou não do Sinistro. 

 

CAPÍTULO X – PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO 

Cláusula 47. Se o Segurado ou Estipulante, por si, por seu representante ou por seu Corretor, 
fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta 

de Contratação ou de Adesão ou na taxa do Prêmio, perderá o direito à Indenização, além de 

ficar obrigado ao Prêmio vencido, de acordo com o disposto no artigo 766 do Código Civil. 

Parágrafo Único. Se a inexatidão ou omissão não resultar de má-fé do Segurado ou Estipulante, a 

Seguradora poderá: 

I. antes da ocorrência do Sinistro: 

a) cancelar o Seguro, retendo do Prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional as 
mensalidades pagas até o cancelamento; ou 

b) optar pela continuidade do Seguro, cobrando do Segurado ou Estipulante a diferença de Prêmio 
cabível ou restringindo a cobertura contratada, comunicando-lhe acerca da restrição. 

II. após a ocorrência do Sinistro, com pagamento parcial do Capital Segurado: 

a) cancelar o Seguro após o pagamento da Indenização, retendo do respectivo valor a diferença de 
Prêmio cabível, calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou 

b) optar pela continuidade do Seguro, cobrando do Segurado ou Estipulante a diferença de Prêmio 
cabível ou deduzindo-a do valor a ser pago ao Segurado ou ao Beneficiário, conforme aplicável, ou 
restringindo a(s) cobertura(s) contratada(s) para riscos futuros, comunicando-lhe acerca da restrição. 

III. Após a ocorrência de Sinistro, com pagamento integral do Capital Segurado, pagar a 
Indenização, deduzindo do valor devido a diferença de Prêmio cabível. 

Cláusula 48. O Segurado também perderá o direito à garantia de Indenização em qualquer das 

seguintes situações: 

I. se ele, seu representante ou seu Beneficiário descumprir quaisquer das obrigações inerentes a 

este Seguro; 

II. se agravar intencionalmente o Risco Coberto; 

III. se não comunicar por escrito à Seguradora, logo que saiba, a ocorrência de qualquer 

incidente suscetível de agravar o Risco Coberto; 
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IV. se ele ou o Beneficiário não comunicar a ocorrência do Sinistro à Seguradora, logo que o 

saiba; 

V. se não tomar as providências imediatas para minorar as conseqüências do Sinistro; ou 

VI. se ele ou o Beneficiário se recusar a apresentar os documentos e as informações solicitados 

pela Seguradora. 

 

CAPÍTULO XI – CANCELAMENTO DO SEGURO 

Cláusula 49. O Seguro será cancelado, sem que caiba qualquer indenização por perdas e danos 

às partes, nas seguintes situações: 

I. em caso de solicitação expressa do Estipulante, 30 (trinta) dias antes do vencimento da 

mensalidade do Prêmio; 

II. a qualquer tempo, mediante acordo entre a Seguradora e o Estipulante, com a anuência 

prévia e expressa dos Segurados que representem, no mínimo, 3⁄4 (três quartos) do Grupo 

Segurado; 

III. em caso de tentativa de o Estipulante, o Segurado e/ou o Beneficiário impedirem ou 

dificultarem quaisquer exames ou diligências, necessárias para resguardar os direitos da 

Seguradora; 

IV. na ocorrência de infrações ou fraudes praticadas pelo Estipulante, com o propósito de obter 

vantagem ilícita do Seguro; 

V. na falta de pagamento de 3 (três) Prêmios mensais consecutivos, sendo que o cancelamento 

ocorrerá, automaticamente, no 90º (nonagésimo) dia, contado a partir do vencimento do 1ª 

(primeiro) Prêmio não pago; e 

VI. na falta de pagamento de 3 (três) Prêmios mensais não consecutivas, sendo que o 

cancelamento ocorrerá, automaticamente, no 30º (trigésimo) dia contado a partir do 

vencimento do 3ª (terceiro) Prêmio não pago. 

Cláusula 50. No prazo máximo de 10 (dez) dias antes da data-limite para o cancelamento do Seguro 
por motivo de falta de pagamento, será enviada notificação ao Estipulante. 

Cláusula 51. O pagamento, pelo Estipulante ou Segurado, de qualquer valor à Seguradora, 

após a data do cancelamento, não implica reabilitação do Seguro, nem gera qualquer efeito, 

ficando à disposição do ex-Estipulante ou ex-Segurado o referido valor. 

Cláusula 52. As coberturas do Segurado individual cessarão: 

I. com o cancelamento do Seguro, observado o disposto na cláusula 50; 

II. na ocorrência de infrações ou fraudes praticadas pelo Segurado ou seu(s) Beneficiário(s), 
com o propósito de obter vantagem ilícita do Seguro; 

III. sendo o Segurado responsável pelo custeio, total ou parcial, do Seguro, quando o Segurado 
solicitar a sua exclusão do Seguro, a partir do dia do vencimento do Prêmio subsequente à data 

em que a Seguradora tiver recebido a comunicação respectiva, por escrito, do Estipulante; 

IV. com o desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante, ou seja, com a extinção 

da dívida ou compromisso; e 

V. com a morte ou invalidez permanente total por Acidente do Segurado. 
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CAPÍTULO XII – OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE 

Cláusula 53. São obrigações do Estipulante: 

I. fornecer à Seguradora todas as informações e documentos solicitados e necessários à análise e 
aceitação do risco, incluindo dados cadastrais e informações e documentos relativos aos Proponentes; 

II. remeter à Seguradora as Propostas de Adesão devidamente preenchidas e assinadas e entregar aos 
Segurados o Certificado Individual, mediante recibo que deverá ser enviado à Seguradora; 

III. manter a Seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos Segurados, alterações na 
natureza dos riscos cobertos, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em 
Sinistro, de acordo com as condições contratuais do Seguro; 

IV. fornecer ao Segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao Seguro; 

V. disponibilizar para os proponentes, no momento da adesão ao Seguro, cópia do Contrato de 
Seguro e destas Condições Gerais; 

VI. discriminar explicitamente no documento de cobrança o valor do Prêmio de cada cobertura, a 
denominação da Seguradora e a informação de que o não-pagamento do Prêmio poderá ocasionar o 
cancelamento do Seguro; 

VII. repassar os Prêmios à Seguradora, no prazo estabelecido no Contrato; 

VIII. repassar aos Segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à Apólice; 

IX. discriminar a razão social e o nome fantasia da Seguradora nos documentos e comunicações 
referentes ao Seguro; 

X. comunicar, de imediato, à Seguradora a ocorrência de quaisquer Sinistros, ou expectativa de 
Sinistro, referente ao Grupo Segurado, assim que deles tiver conhecimento; 

XI. dar ciência aos Segurados dos procedimentos e prazos para liquidação de Sinistros; 

XII. comunicar à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) quaisquer informações solicitadas, 
dentro do prazo por ela estabelecido, bem como quaisquer procedimentos que considerar irregulares 
relativos ao Seguro; 

XIII. informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora, bem como o percentual 
de participação do risco, no caso de co-seguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do 
Seguro, em caráter tipográfico maior ou igual ao do Estipulante; 

XIV. obter anuência expressa dos Segurados que representem, no mínimo, 3⁄4 (três quartos) do Grupo 
Segurado, para os casos de rescisão, renovação ou alteração do Seguro que implique ônus ou dever 
adicional aos Segurados; 

XV. encaminhar as movimentações (alterações, inclusões ou exclusões) mensalmente à Seguradora 
com os respectivos dados cadastrais; e 

XVI. cumprir e fazer cumprir todas as obrigações previstas no Contrato e nestas Condições Gerais, 
com observância dos prazos estabelecidos, conforme o caso. 

Parágrafo Único. A falta de repasse dos Prêmios à Seguradora, nos prazos contratualmente 
estabelecidos, sujeitará o Estipulante às cominações legais. 

Cláusula 54. É vedado ao Estipulante: 

I. cobrar dos segurados quaisquer valores relativos ao Seguro, além dos especificados pela 
Seguradora; 
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II. fazer propaganda e promoção do Seguro sem a anuência prévia e por escrito da Seguradora, e sem 
respeitar a fidedignidade das informações quanto ao Seguro; 

III. vincular a contratação de seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal 
contratação sirva de garantia direta a estes produtos. 

 

CAPÍTULO XIII – VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO SEGURO 

Seção I – Vigência, Recondução e Renovação da Apólice 

Cláusula 55. A Apólice terá vigência por prazo determinado de 1 (um) ano, podendo ser 

reconduzida automaticamente, por igual período, uma única vez, exceto se qualquer das partes 

comunicar por escrito à outra seu desinteresse na recondução, no mínimo 60 (sessenta) dias 

antes da data do término da vigência. 

Parágrafo Único. Se a Seguradora não tiver interesse na recondução da Apólice, também 

deverá comunicar os Segurados sobre a decisão, no mesmo prazo estabelecido no caput. 

Cláusula 56. Este Seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não 

renovar a Apólice no vencimento da Vigência, sem obrigação de devolver os Prêmios pagos nos 

termos da Apólice. 

Parágrafo Único. As renovações da Apólice deverão ser efetuadas de forma expressa. 

Cláusula 57. Não havendo recondução, nem concordância entre as partes quanto à renovação da 
Apólice, o Seguro se extinguirá de pleno direito ao final de sua Vigência, sem que caiba a devolução 
dos Prêmios pagos. 

Seção II – Vigência do Risco Individual 

Cláusula 58. A vigência do risco individual, assim entendida a vigência do Seguro relativamente a 
cada Segurado, terá início a partir das 24 (vinte e quatro) horas da data do protocolo de recebimento 
da Proposta de Adesão na Seguradora e cessará com o término da vigência da Apólice, salvo hipótese 
de cancelamento do Seguro, nos termos do Capítulo XI destas Condições Gerais. 

Parágrafo Único. No início de Vigência do risco individual e nas renovações posteriores, a 
Seguradora emitirá Certificado de Seguro e o enviará ao Segurado. 

 

CAPÍTULO XIV – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 59. Quaisquer alterações pretendidas no Seguro serão realizadas por aditivo, com a 
concordância expressa e escrita do Estipulante, e serão ratificadas pelo correspondente endosso. 

Parágrafo Único. Qualquer modificação da Apólice que implique em ônus ou dever para os 

Segurados, ou a redução de seus direitos, dependerá da anuência expressa de Segurados que 
representem, no mínimo, 3⁄4 (três quartos) do Grupo Segurado. 

Cláusula 60. Não poderão ser transferidos, cedidos ou onerados pelo Segurado ou por seu 
Beneficiário, por qualquer forma, os direitos decorrentes deste Seguro. 

Cláusula 61. A propaganda e a promoção do Seguro, por parte do Corretor ou do Estipulante, 
somente poderão ser feitas com autorização expressa e supervisão da Seguradora, respeitadas as 
condições da Apólice e as normas do Seguro, ficando o Estipulante responsável pela fidelidade das 
informações contidas nas divulgações feitas. 
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Cláusula 62. Toda a responsabilidade pelo pagamento das Indenizações oriundas deste contrato é de  
exclusiva competência da Seguradora. 

Cláusula 63. O registro deste plano na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) não implica, 
por parte da referida Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. 

Cláusula 64. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no 

site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ 

ou CPF. 

Cláusula 65. A Seguradora não poderá sub-rogar-se nos direitos e ações do Segurado ou do 
Beneficiário contra o causador do Sinistro. 

Cláusula 66. Os prazos prescricionais são aqueles definidos em lei. 

 

CAPÍTULO XV – DO FORO 

Cláusula 67. Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios resultantes deste Seguro, fica eleito o foro do 
domicílio do Segurado, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvado o 
disposto no Contrato de Seguro com relação a eventuais litígios entre Seguradora e o  Estipulante. 
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Condições Gerais seGuro Prestamista 

1. oBJetiVo do seGuro
1.1. este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de um capital ao estipulante, 

relacionado a dívida contraída pelo segurado, caso ocorra algum dos eventos 
nele previstos, e indicados na proposta de adesão, nas condições contratuais 
e no certificado Individual e desde que o evento não se enquadre como “risco 
excluído da cobertura securitária”.

2. deFinições
2.1.  acidente Pessoal: evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente 

externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só 
e independente de toda e qualquer causa, tenha como conseqüência direta a 
morte ou a invalidez permanente total do segurado. 
2.1.1. incluem-se, ainda, neste conceito:
a) o suicídio, ou sua tentativa, o qual, para fins de indenização, será equiparado 
a acidente pessoal, observada a legislação em vigor;
b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência 
atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito em decorrência de acidente 
coberto;
c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
d) os acidentes decorrentes de seqüestros e tentativas de seqüestros; e
e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais de origem 
traumática da coluna vertebral causadas exclusivamente por fraturas ou 
luxações e radiologicamente comprovadas.
2.1.2. não se incluem no conceito de “acidente pessoal”:
a) as doenças, inclusive as profissionais, pandemias ou epidemias, 
quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas 
ou agravadas direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as 
infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento 
visível causado em decorrência de acidente coberto; 
b) as intercorrências ou complicações conseqüentes da realização de 
exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de 
acidentes cobertos;
c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por 
esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação 
de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas 
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como: Lesão por esforços repetitivos – Ler, doenças ocupacionais 
relacionadas ao trabalho – dort, Lesão por trauma Continuado ou 
Contínuo – LtC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe 
médico-científica, bem como suas conseqüências pós-tratamentos, 
inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e
d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou 
assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador 
da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de “invalidez 
por acidente pessoal”.

2.2. apólice: documento emitido pela seguradora formalizando a aceitação 
da cobertura solicitada pelo proponente ou pelo estipulante, nos planos 
coletivos.

2.3. Beneficiário: pessoa física ou jurídica designada para receber os valores dos 
capitais segurados na ocorrência do sinistro coberto.

2.4. Capital segurado: valor máximo para a cobertura contratada a ser pago pela 
seguradora na ocorrência do sinistro coberto. 

2.5. Carência: período contado a partir da data de início de vigência do seguro 
ou do aumento do capital segurado ou da recondução da vigência do seguro, 
no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do evento coberto, o 
segurado ou o(s) beneficiário(s) não terá direito à percepção dos capitais 
segurados contratados.

2.6. Certificado individual: documento destinado ao segurado e emitido pela 
seguradora no caso de contratação coletiva, quando da aceitação do 
proponente, da renovação do seguro ou da alteração de valores de capital 
segurado ou prêmio, no qual estarão indicadas as coberturas contratadas.

2.7. Cobertura: compromisso da seguradora com o pagamento de um capital 
segurado, caso ocorra um dos riscos definidos nas condições contratuais, 
desde que o evento causador não seja excluído dessa cobertura.

2.8. Condições Contratuais: conjunto de disposições que regem a contratação, 
incluindo as constantes da proposta de contratação, das condições gerais, 
das condições especiais da apólice e, no caso de plano coletivo, do contrato, 
da proposta de adesão e do certificado individual.

2.9. Condições especiais: conjunto de cláusulas que especificam as diferentes 
modalidades de cobertura que possam ser contratadas dentro de um mesmo 
plano de seguro.

2.10. Condições Gerais: conjunto de cláusulas que regem um mesmo plano de 
seguro, estabelecendo obrigações e direitos da seguradora, do(s) segurado(s), 
do(s) beneficiário(s) e, quando couber, do estipulante.
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2.11. Contrato: instrumento jurídico firmado entre o estipulante e a seguradora 
que estabelece as peculiaridades da contratação do plano coletivo e fixa os 
direitos e obrigações do estipulante, da seguradora, do(s) segurado(s) e do(s) 
beneficiário(s).

2.12. doença ou deficiência Preexistente: toda debilidade, congênita, adquirida 
ou decorrente de acidente, que comprometa a função orgânica ou motora, 
ou coloque em risco a saúde do indivíduo, quer por sua ação direta, quer 
por suas conseqüências indiretas, existentes anteriormente à contratação 
do seguro, da qual ele tenha conhecimento, e que não seja informada 
no momento da contratação, de acordo com o declarado na proposta de 
adesão.

2.13. estipulante: pessoa física ou jurídica que propõe a contratação de plano 
coletivo, ficando investida de poderes de representação do segurado nos 
termos da legislação e regulação em vigor, sendo identificada como estipulante-
instituidor, quando participar total ou parcialmente do custeio do plano, e como 
estipulante-averbador, quando não participar do custeio.

2.14. evento Coberto: acontecimento futuro, possível e incerto, passível de ser 
indenizado.

2.15. Franquia: período contínuo de tempo, contado a partir da data da ocorrência 
do evento coberto, durante o qual o segurado não terá direito à cobertura do 
seguro.

2.16. Grupo segurado: totalidade do grupo segurável aceito e incluído na apólice 
coletiva.

2.17. Grupo segurável: totalidade das pessoas físicas vinculadas ao estipulante 
que reúne as condições para inclusão na apólice coletiva.

2.18. indenização: pagamento em dinheiro efetuado pela seguradora ao segurado 
ou ao seu(s) beneficiário(s), quando da ocorrência do evento objeto da 
cobertura contratada(s).

2.19. instituição Financeira: pessoa jurídica cedente de um crédito à uma pessoa 
física, podendo ser bancos, financeiras, empresas de arrendamento mercantil, 
administradoras de cartão de crédito e, ainda, outras pessoas jurídicas que 
venham a ser descritas nas condições especiais do seguro.

2.20. início de Vigência: a data a partir da qual as coberturas de risco propostas 
serão cobertas pela seguradora.

2.21. Laudo médico: documento emitido por médico devidamente registrado no 
Conselho Regional de Medicina sobre as condições físicas e de saúde do 
proponente. 
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2.22. nota técnica atuarial: documento que contém a descrição e o equacionamento 
técnico do plano e que deverá ser protocolizado na SUSEP previamente à 
comercialização.

2.23. Período de Vigência: período durante o qual o segurado fará jus às coberturas 
contratadas. 

2.24. Prêmio: valor correspondente a cada um dos pagamentos feito(s) pelo(s) 
segurado(s), destinados ao custeio do seguro.

2.25. Prêmio Puro: valor correspondente ao prêmio pago, excluindo-se os 
porcentuais ou valores de carregamento e os impostos.

2.26. Proponente: o interessado em contratar a(s) cobertura(s), ou aderir ao contrato, 
no caso de contratação coletiva.

2.27. Proposta de adesão: documento com declaração dos elementos essenciais do 
interesse a ser garantido e do risco. nela, o proponente pessoa física manifesta 
o pleno conhecimento das condições contratuais e expressa a intenção de 
aderir ao seguro.

2.28. riscos excluídos: os riscos previstos nas condições contratuais que não 
serão cobertos pelo seguro.

2.29. segurado: pessoa física sobre a qual se procederá a avaliação do risco e se 
estabelecerá o seguro.

2.30. seguradora: a MAPFRE VERA CRUZ Vida e Previdência S.A., companhia de 
seguros devidamente constituída e legalmente autorizada a operar no país, 
que assume os riscos inerentes às coberturas contratadas nos termos das 
condições contratuais.

2.31. seguro Contributário: aquele em que o segurado paga o prêmio total para 
o estipulante, e este o repassa à seguradora.

2.32. sinistro: ocorrência do evento coberto durante o período de vigência do 
seguro.

3. CoBerturas do seGuro 
3.1. CoBerturas BÁsiCas

3.1.1.  morte   
3.1.1.1. Garante o pagamento do capital segurado contratado ao(s) 
beneficiário(s) indicado(s) na respectiva proposta de adesão em caso de 
falecimento do segurado durante a vigência do seguro, observando-se os 
riscos excluídos previstos nas condições contratuais do seguro.
3.1.1.2. Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será 
considerada “data do evento coberto” a data de falecimento do segurado, 
comprovada mediante Certidão de Óbito.



11Condições Gerais Seguro Prestamista – versão 2 / Processo SUSEP nº 15414.100431/2002-51

3.1.2. inVaLideZ Permanente totaL Por aCidente
3.1.3.1. Garante o pagamento do capital segurado contratado ao beneficiário, 
caso o segurado venha a ficar total e permanentemente inválido em decorrência 
direta e exclusiva de acidente coberto durante a vigência do seguro, 
excetuando-se os riscos excluídos previstos nas condições contratuais, seguro 
este cujo capital segurado será limitado no contrato e indicado no certificado 
individual.
3.1.3.2. Para efeito deste seguro, entende-se como “invalidez Permanente 
total” os acidentes que resultem em:

perda total da visão de ambos os olhos;• 
perda total do uso de ambos os braços;• 
perda total do uso de ambas as pernas;• 
perda total do uso de ambas as mãos;• 
perda total do uso de um braço e uma perna;• 
perda total do uso de uma das mãos e um dos pés;• 
perda total do uso de ambos os pés;• 
alienação mental total e incurável; e• 
nefrectomia bilateral.• 

3.1.3.3. O pagamento de qualquer indenização por Invalidez Permanente Total 
por Acidente estará condicionado à constatação de invalidez permanente, 
ou seja, após conclusão do tratamento do segurado (ou esgotados os 
recursos terapêuticos para recuperação) e verificada a existência de invalidez 
permanente avaliada quando da alta médica definitiva, com o(s) grau(s) e 
tipo(s) de invalidez definitivamente caracterizado(s) e mediante diagnóstico 
médico final a ser apresentado pelo segurado.
3.1.3.4. Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será 
considerada “data do evento coberto” a data do acidente do segurado, 
constatada através da análise da documentação apresentada.

3.2. CoBerturas adiCionais
3.2.1. Este seguro pode contemplar coberturas adicionais, que terão condições 
especiais e serão mencionadas no certificado individual, se contratadas.

4. risCos eXCLuÍdos
4.1. estarão excluídos da cobertura do seguro os eventos ocorridos em 

conseqüência de:
a) uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo explosão nuclear, 
provocada ou não, bem como contaminação radioativa ou exposição a 
radiações nucleares ou ionizantes;
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b) atos ou operações de guerra, declarada ou não, guerra química ou 
bacteriológica, guerra civil, guerrilha, revolução, agitação, motim, revolta, 
sedição, sublevação ou outras perturbações da ordem pública e delas 
decorrentes, exceto se forem resultantes da prestação de serviço militar 
ou atos de humanidade em auxílio a outrem; 
c) doenças preexistentes não declaradas na proposta de adesão e de 
conhecimento do segurado na época da contratação do seguro;
d) danos causados por atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, 
pelo(s) beneficiário(s) ou pelo representante legal de um ou de outro, 
conforme previsto no Código Civil vigente;
e) lesão premeditada auto-infligida, suicídio ou tentativa de suicídio, 
quando o evento ocorrer nos primeiros 2 (dois) anos de vigência 
individual;
f) inundação, furacão, erupção vulcânica, tempestade, terremoto, 
movimento sísmico ou movimentos de terra em geral e qualquer outro 
fenômeno atmosférico, meteorológico, sísmico ou geológico de caráter 
extraordinário;
g) doenças, acidentes e lesões provocadas em estado de desequilíbrio 
mental pelo uso de álcool, drogas, produtos químicos, entorpecentes, 
produtos farmacológicos e substâncias tóxicas;
h) intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as 
intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou 
medicamentos, salvo quando prescritos por profissional legalmente 
habilitado (médico);
i) epidemias e pandemias oficialmente declaradas, incluindo gripe aviária, 
febre aftosa, malária, dengue, meningite, dentre outras, mas não se 
limitando a elas;
j) dolo do segurado, exceto quando o dano tenha sido produzido para 
evitar um mal maior; e
k) participação do segurado em desafios e brigas, exceto nos casos de 
legítima defesa ou estado de necessidade.

4.2. além dos riscos mencionados no subitem 4.1, estarão também excluídas 
da Cobertura de invalidez Permanente total por acidente do seguro os 
eventos ocorridos em conseqüência de:
a) quaisquer doenças desencadeadas ou agravadas pelo acidente, bem 
como as doenças infecciosas e parasitárias transmitidas por picadas 
de insetos;
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b) acidentes médicos;
c) tratamento de exame clínico, cirúrgico ou medicamentoso não exigido 
diretamente pelo acidente;
d) ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por auxílio a 
outrem;
e) qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências;
f) gravidez, parto ou aborto e suas conseqüências;
g) perturbações mentais, nervosas e emocionais;
h) envenenamentos por absorção de substância tóxica, exceto 
escapamento de gases e vapores;
i) alterações mentais conseqüentes da ação do álcool, de drogas, de 
entorpecentes ou de substâncias tóxicas, de forma direta ou indireta;
j) choque anafilático e suas conseqüências;
k) viagens em aeronaves ou embarcações:

que não possuam autorização em vigor das autoridades competentes • 
para vôo ou navegação;
dirigidas por pilotos não legalmente habilitados; ou• 
que, sendo oficiais militares, não estejam prestando serviço militar.• 

l) perda de dentes e os danos estéticos;
m) qualquer perda, redução, impotência permanente total de um membro 
ou órgão cuja lesão e/ou quando o acidente tiver ocorrido em datas 
anteriores à data da contratação do seguro.
4.2.1. Caso haja o pagamento de 100% (cem por cento) do capital segurado 
de invalidez total por acidente, o segurado será automaticamente 
excluído da apólice.

4.3. eXCLusÃo Para atos terroristas
 não estarão cobertos os danos e as perdas causados direta ou 

indiretamente por ato terrorista, cabendo à seguradora comprová-lo 
com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que 
caracterize a natureza do atentado, independente de seu propósito, e 
desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à 
ordem pública pela autoridade pública competente.

5. ÂmBito GeoGrÁFiCo da CoBertura
5.1.  as coberturas do seguro previstas nestas condições gerais aplicam-se para 

eventos cobertos ocorridos em qualquer parte do globo terrestre. 
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6. inCLusÃo do seGurado 
6.1.  A inclusão do(s) segurado(s) na apólice é feita por adesão individual ao contrato 

coletivo, sendo exigido para análise de aceitação o preenchimento de proposta 
de adesão, bem como uma declaração pessoal ou prova de saúde, podendo 
ser compulsória ou facultativa.

7. CarÊnCia
7.1. Além da carência legalmente prevista de 2 (dois) anos para o suicídio, poderá 

ser aplicada uma carência de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de início de vigência do respectivo risco individual, exceto para os casos de 
acidente, conforme especificado nas condições contratuais.

7.2. No caso de transferência do grupo segurado de outra seguradora, não será 
reiniciada a contagem de novo prazo de carência para o(s) segurado(s) já 
incluído(s) no seguro pela apólice anterior.

8. FranQuia
8.1. Poderá ser aplicada uma franquia de no máximo 90 (noventa) dias a contar da 

data da ocorrência do evento coberto, conforme especificado nas condições 
contratuais.

9. aCeitaçÃo do seGuro
9.1. Poderão ser incluídos no seguro os componentes do grupo segurável mediante 

a assinatura e o preenchimento completo da proposta de adesão e a entrega 
dos documentos que a seguradora julgar necessários para análise dos riscos 
seguráveis.

9.2. o pagamento do seguro não caracterizará a aceitação automática da proposta 
de adesão. Quando a seguradora receber a proposta de adesão com todos 
os documentos exigidos, terá início um período máximo de 15 (quinze) dias, 
no qual avaliará o risco do seguro.
9.2.1. a ausência de manifestação por escrito da seguradora no prazo de 
15 (quinze) dias caracterizará a aceitação tácita da proposta de adesão.
9.2.2. Havendo motivos para recusa, a seguradora devolverá o valor 
do prêmio antecipado. o valor a ser devolvido será atualizado pro rata 
temporis pela variação do iPCa/iBGe (Índice de Preços ao Consumidor 
amplo – Fundação instituto Brasileiro de Geografia e estatística) 
correspondente ao período da data do pagamento até a data da restituição, 
que não poderá ser superior a 10 (dez) dias da data da recusa.

9.3. Com base nas declarações prestadas pelo proponente na proposta de adesão 
do seguro, a seguradora fará análise para aceitação ou recusa dessa inclusão 
no seguro.
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serão aceitas as propostas de adesão cujos proponentes satisfaçam as 
seguintes condições:
a) estar em condições normais de saúde;
b) estar em atividade normal no trabalho ou, no caso de aposentados, somente 
por tempo de serviço;
c) ter mais de 18 (dezoito) anos e menos de 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade, na data de sua inclusão no seguro.
o segurado deverá declarar à seguradora toda e qualquer lesão ou 
doença preexistente no ato da contratação do seguro ou quando tiver 
conhecimento da mesma, sob pena de perder o direito às coberturas 
contratadas.

9.4. se a seguradora recusar a proposta de adesão do proponente, este será 
comunicado por escrito por meio de carta encaminhada a seu domicílio ou por 
intermédio do corretor ou agente captador do seguro, informando os motivos 
da não-aceitação. Para todos os efeitos legais, a data constante do aviso de 
recebimento valerá como data de recusa da proposta de adesão.

9.5. A cada segurado aceito no seguro será enviado um certificado individual.  
10. ViGÊnCia da CoBertura indiViduaL
10.1. A vigência da cobertura individual terá início às 24 (vinte e quatro) horas da data 

de assinatura da proposta de adesão, desde que tenha sido aceita e vigorará 
pelo prazo determinado na proposta de adesão, mediante pagamento único 
ou pagamentos consecutivos e ininterruptos dos prêmios do seguro.

10.2. O seguro terá vigência pelo período em que a apólice estiver em vigor, ou 
seja, até sua data de término de vigência, caso esta não seja renovada ou 
cancelada conforme previsto nas condições contratuais.

11. ViGÊnCia e renoVaçÃo da aPÓLiCe
11.1. A vigência da apólice será conforme estabelecido nas condições contratuais, 

sendo renovada automaticamente por mais um período igual ao contratado 
inicialmente, salvo se a seguradora, o estipulante ou o segurado, mediante 
aviso prévio de 60 (sessenta) dias da data de renovação, comunicar por escrito 
o desinteresse pela continuidade.

11.2. A renovação da apólice para os demais períodos de vigência não se dará de 
forma automática, devendo ser expressa entre as partes.

11.3. Qualquer modificação da apólice em vigor que implique ônus ou dever para o(s) 
segurado(s) ou a redução de seus direitos dependerá da anuência expressa 
de ¾ (três quartos) do grupo segurado.
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11.4. Caso a seguradora não tenha interesse em renovar a apólice, deverá comunicar 
os segurados e o estipulante mediante aviso prévio de no mínimo 60 (sessenta) 
dias que antecedam o final de vigência da apólice.

11.5. Em cada uma das renovações do seguro, será enviado novo certificado 
individual ao(s) segurado(s).

12. CaPitais seGurados
12.1. os limites de capitais segurados serão determinados pelo estipulante conforme 

condições contratuais acordadas entre as partes. 
13. aLteraçÃo do CaPitaL seGurado
13.1. Poderá ser efetuado o aumento espontâneo dos capitais segurados em qualquer 

época mediante solicitação por escrito, observando-se sempre o limite máximo 
de capital segurado individual vigente. se forem aceitos pela seguradora, 
a vigência dos novos capitais segurados terá início no primeiro dia do mês 
subseqüente ao da data de solicitação do aumento. Por ocasião do aumento 
espontâneo de capital, poderá ser exigido do segurado o preenchimento de 
uma nova proposta de adesão, iniciando-se nova carência de 2 (dois) anos 
para hipótese de suicídio.

14. atuaLiZaçÃo do CaPitaL seGurado
14.1. os capitais segurados correspondentes serão atualizados periodicamente 

considerando o contrato ou operação original junto a operadora de crédito.
15. PaGamento do PrÊmio
15.1. O prêmio poderá ser pago de forma única, mensal, bimestral, trimestral, 

semestral, anual ou fracionada, de acordo com o estabelecido nas condições 
contratuais.
15.1.1. A data-limite para pagamento do prêmio será a expressa no respectivo 
documento de cobrança.
15.1.2. Quando a data de vencimento coincidir com um dia em que não 
houver expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no 
1º (primeiro) dia subseqüente em que houver.

15.2. Qualquer indenização somente passará a ser devida depois que o pagamento 
do prêmio tiver sido realizado pelo segurado ou estipulante, o que deve ser feito 
no máximo até a data-limite prevista para esse fim no respectivo documento 
de cobrança.

15.3. Caso o sinistro ocorra dentro do prazo para pagamento do prêmio, o direito ao 
capital segurado não ficará prejudicado, se o pagamento for realizado ainda 
naquele prazo.
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15.4. Mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês de competência do risco, deverá 
ser enviada à seguradora uma listagem ou qualquer outro meio magnético 
com as informações necessárias para o cálculo do prêmio, incluindo-se nome, 
sexo, CPF, data de nascimento e data de inclusão. Caso a movimentação seja 
enviada após o período estipulado, a inclusão será feita no mês subseqüente, 
sendo o faturamento feito com base no mês anterior.

15.5. de posse desses dados, a seguradora emitirá fatura e respectivo documento 
de cobrança com data de vencimento conforme o total do prêmio devido 
especificado nas condições contratuais.

15.6. Caso haja falta de pagamento do prêmio ou cancelamento do seguro, será 
observado o disposto nos itens 19 – susPensÃo e reaBiLitaçÃo do 
seGuro e 20 – CanCeLamento do seGuro, destas condições gerais. 
15.6.1. entretanto, nos seguros coletivos de custeio contributário, se o 
estipulante deixar de recolher junto à seguradora e no prazo devido os prêmios 
recolhidos dos segurados, estes não serão prejudicados no direito à cobertura 
do seguro, respondendo a seguradora pelo pagamento das indenizações 
devidas, e ficando o estipulante sujeito às cominações legais previstas na 
legislação vigente.
15.6.2. O estipulante fica terminantemente proibido de recolher do(s) 
segurado(s), a título de prêmio do seguro, qualquer valor além daquele fixado 
pela seguradora. Caso o mesmo receba juntamente com o prêmio qualquer 
quantia que lhe for devida seja a que título for, ficará o estipulante obrigado 
a destacar no documento de cobrança o valor do prêmio do seguro de cada 
segurado.

15.7. Os prêmios poderão ser alterados em função da reavaliação das taxas do 
seguro, conforme previsto no item 16 – reaVaLiaçÃo de taXa, destas 
condições gerais.

15.7. Caso seja acordado no contrato os prêmios sofrerão alteração anualmente de 
acordo com a mudança etária do segurado, conforme previsto em legislação 
vigente.

16. reaVaLiaçÃo de taXa
16.1. Na ocasião da renovação, a seguradora reavaliará as condições e prêmios 

do seguro, podendo propor as atualizações necessárias conforme legislação 
vigente.

17. reenQuadramento Por FaiXa etÁria
17.1. Poderá ser adotado o reenquadramento por faixa etária, de acordo com as 

condições do contrato.
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18. CessaçÃo da CoBertura de Cada seGurado
18.1. a cobertura individual de cada segurado cessará:

com o desaparecimento do vínculo entre o segurado e o estipulante;• 
quando o segurado solicitar por escrito à seguradora sua exclusão da • 
apólice;
quando o segurado deixar de contribuir com sua parte no prêmio; e• 
quando terminar o período de vigência correspondente ao prêmio de seguro • 
efetivamente pago.

19. susPensÃo e reaBiLitaçÃo do seGuro
19.1. na falta de pagamento de 1 (uma) fatura/parcela, a cobertura será suspensa. 

os sinistros ocorridos no período de suspensão não terão cobertura.
19.2. A reabilitação do seguro se dará a partir do pagamento da próxima fatura/

parcela.
19.3. na falta de pagamento de 2 (duas) faturas/parcelas, consecutivas ou não, 

no período de 12 (doze) meses contados a partir do início de vigência ou 
renovação, o seguro será automaticamente cancelado.

20. CanCeLamento do seGuro
20.1. Decorrido o prazo de inadimplência estabelecido no item 19 – SUSPENSÃO 

E REABILITAÇÃO DO SEGURO, sem que tenha(m) sido quitada(s) a(s) 
respectiva(s) parcela(s) do prêmio, o seguro ficará automaticamente e de pleno 
direito cancelado, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, 
sem que caiba restituição de qualquer parcela já paga do prêmio.

20.2. Havendo o desejo por parte do segurado de cancelar o seguro, este 
deverá encaminhar à seguradora solicitação de próprio punho devidamente 
assinada. O seguro será cancelado após o último dia do período de vigência 
correspondente à última parcela do prêmio pago.

20.3. no caso de morte do segurado, o seguro será extinto automaticamente na 
data do evento coberto.

20.4. A apólice poderá ser cancelada:
por solicitação escrita do estipulante ou da seguradora,•  com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias do vencimento anual do seguro; 
se o estipulante não aceitar as condições de reavaliação propostas pela • 
seguradora para a manutenção do seguro.

21. LiQuidaçÃo de sinistros
21.1.  em caso de sinistro coberto por este seguro, o(s) beneficiário(s) ou 

representante(s) legal(is) deverá(ão) comunicá-lo à seguradora por meio de 
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impresso próprio, carta, telegrama ou fax e provar sua ocorrência por meio da 
entrega dos documentos à seguradora.

21.2. as despesas efetuadas com a comprovação do evento coberto e os documentos de 
habilitação do sinistro correrão por conta do(s) beneficiário(s) ou representante(s) 
legal(is), salvo aquelas efetuadas diretamente pela seguradora.

21.3. a partir da entrega de toda a documentação exigível por parte do(s) 
beneficiário(s), a seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias para regular o 
sinistro.
21.3.1. Caso a regulação do sinistro supere o prazo de 30 (trinta) dias conforme 
descrito no caput, o capital segurado será atualizado pela variação do iPCa/
iBGe (Índice de Preços ao Consumidor amplo – Fundação instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), acrescido de juro de mora de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculado pro rata temporis até a data do efetivo pagamento.

21.4. O valor a ser indenizado ao(s) beneficiário(s) será igual ao valor do capital 
segurado vigente na data do evento.

21.5. a ocorrência do sinistro será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos:
21.5.1. em caso de morte:

Comunicado de sinistro com informações médicas (preenchidos todos • 
os itens);
Certidão de Óbito (original ou cópia autenticada);• 
cópia do rG/rne e CPF do segurado;• 
cópia do registro de empregado e comprovante de pagamento do • 
salário do mês do óbito;
cópia do rG/rne e CPF do beneficiário;• 
Certidão de Casamento (atualizada no caso de sinistro do cônjuge).• 

21.5.2. em caso de invalidez Permanente total por acidente:
Comunicado de sinistro com informações médicas (preenchidos todos • 
os itens);
cópia do Boletim de ocorrência ou Comunicação de acidente de • 
trabalho (Cat);
exame de corpo de delito, quando indicado;• 
cópia do rG/rne e CPF do segurado;• 
cópia do registro de empregado;• 
comprovante de Pagamento do salário referente ao último mês em • 
atividade;
cópia da Carteira Profissional (parte da anotação do afastamento pelo • 
inss);
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no caso de invalidez total, cópia do termo de aposentadoria do • 
inss; e
relatório médico contendo as seqüelas definitivas, discriminadas em • 
grau porcentual.

21.6. Quando a seguradora recusar um sinistro com base nas condições 
contratuais do seguro, deverá comunicar o fato ao(s) beneficiário(s) 
por escrito no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do término 
da análise da documentação que constatou e fundamentou a recusa, 
expressando os motivos para a mesma. 

21.7. Em caso de dúvida fundada e justificável, será facultada à seguradora a 
adoção de medidas que visem à plena elucidação do sinistro, podendo esta 
inclusive solicitar os documentos que julgue necessários para a apuração do 
sinistro. nesse caso, a contagem do prazo para liquidação do sinistro será 
suspensa e reiniciada na data da entrega da documentação solicitada.

21.8. Poderá ser solicitado o comprovante do último prêmio quitado para verificar se 
o pagamento foi efetuado dentro do prazo de vencimento ou dentro do prazo 
de suspensão, porém anteriormente à data do sinistro.

21.9. As providências ou atos que a seguradora praticar após o evento não implicarão, 
por si só, o reconhecimento da obrigação de pagar qualquer sinistro. Quando 
o evento ocorrido não tiver cobertura, a seguradora comunicará a seu(s) 
beneficiário(s) ou representante(s) legal(is) os motivos do não-pagamento 
da indenização, o que poderá ser feito por intermédio do corretor ou agente 
captador do seguro.

22. Perda de direitos
22.1. o segurado e seu(s) beneficiário(s) perderão o direito a qualquer 

indenização, bem como terão o seguro cancelado, nos seguintes 
casos:

inexatidão ou omissão nas declarações da proposta de adesão que • 
possa influir ou ter influído na aceitação ou taxação do seguro;
não-cumprimento das obrigações definidas nestas condições • 
gerais;
utilização de declarações falsas, simulação de acidente ou agravamento • 
das suas conseqüências para obter ou aumentar a indenização;
fraude ou tentativa de fraude em laudos médicos que venham justificar • 
falsas moléstias ou falsas datas de início de moléstias;
tentativa de impedir ou dificultar qualquer exame ou diligência da • 
seguradora na elucidação do evento coberto; 
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solicitação de exclusão do seguro feita pelo segurado e desde que • 
autorizada pelo estipulante; e
dolo, fraude, simulação ou culpa grave na contratação do seguro • 
por parte do(s) segurado(s), seu(s) representante(s) ou seu(s) 
beneficiário(s) para obter ou majorar seu capital segurado.

22.2.  o(s) segurado(s) está(rão) obrigado(s) a comunicar à seguradora, logo que 
souber(em), qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto, sob pena 
de perder o direito à cobertura, se ficar comprovado que silenciou(aram) 
de má-fé.
22.2.1. entende-se como “alteração do risco” as ocorrências como 
mudança de atividade ou das informações prestadas na proposta de 
adesão e na declaração.

22.3. a seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao 
recebimento do aviso de agravação do risco, poderá dar ciência ao 
segurado, por escrito, de sua decisão de cancelar o seguro ou, mediante 
acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada ou cobrar a 
diferença de prêmio cabível.

22.4. o cancelamento do seguro só será eficaz 30 (trinta) dias após a 
notificação, devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada 
proporcionalmente ao período a decorrer.

23. BeneFiCiÁrios
23.1. O primeiro beneficiário será sempre o estipulante que, receberá o valor 

correspondente ao saldo da dívida ou compromisso assumido. Caso haja 
diferença entre o saldo da dívida e o capital segurado, esta será paga a 
diferença conforme estabelecido abaixo.

23.2. A indicação do(s) beneficiário(s) deverá ser clara e precisa, sendo de livre 
escolha do segurado e devendo constar na proposta de adesão preenchida 
pelo mesmo, observando-se as limitações previstas no Código Civil vigente.

23.3. O(s) beneficiário(s) poderá(ão) ser alterado(s) a qualquer momento pelo 
segurado, bastando o encaminhamento à seguradora do formulário Informe 
de Alteração de Nome/Beneficiários, devidamente preenchido e assinado. 
A alteração de beneficiário só terá validade a partir do recebimento desse 
formulário pela seguradora, confirmada pelo relógio-datador.

23.4. Se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como 
causa declarada a garantia de alguma obrigação, será lícita a substituição 
do(s) beneficiário(s) por ato entre vivos ou de última vontade.



Condições Gerais Seguro Prestamista – versão 2 / Processo SUSEP nº 15414.100431/2002-51 22

23.4.1. Quando a seguradora não for informada oportunamente da 
substituição, ficará desobrigada pagando o capital segurado ao(s) antigo(s) 
beneficiário(s).

23.5. a pessoa que for legalmente inibida de receber doação do segurado não 
poderá ser instituída como seu beneficiário.

23.6. Caso não seja(m) indicado(s) o(s) beneficiário(s) na proposta de adesão, ou 
se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será 
pago aqueles estabelecidos no Código Civil vigente..

23.7. Será válida a instituição do(a) companheiro(a) como beneficiário(a) se, no 
momento da contratação, o segurado se encontrava separado judicialmente 
ou já se encontrava separado de fato.

24. suB-roGaçÃo
24.1. no seguro de pessoas, o segurador não pode se sub-rogar nos direitos e 

ações do segurado ou do beneficiário contra o causador do sinistro, conforme 
estabelecido no Código Civil vigente.

25. disPosições Finais
25.1. Os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre os prêmios serão pagos 

por quem a legislação vigente determinar.
25.2.  Qualquer modificação da apólice em vigor, que traga prejuízos ou novos ônus 

aos segurados, não previstos nestas condições gerais dependerá da anuência 
expressa de ¾ (três quartos) do grupo segurado.

25.3. neste seguro não haverá direito a pagamento de qualquer devolução ou 
resgate dos prêmios aos segurados.

25.4. o registro destas condições gerais na suseP não implica, por parte da 
autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

25.5. o segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de 
seguros no site www.susep.gov.br pelo número de seu registro na suseP, 
nome completo, CnPJ ou CPF.

25.6.  este seguro será por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade 
de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos 
prêmios pagos nos termos da apólice.

25.7.  Os eventuais encargos de tradução necessários à liquidação de sinistros que 
envolvam reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a 
cargo da seguradora.

25.8.  a propaganda e a promoção do seguro por parte do estipulante e/ou corretor 
somente poderão ser feitas com a autorização expressa e a supervisão da 
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seguradora, respeitadas as condições contratuais da apólice e as normas do 
seguro, ficando a seguradora responsável pela fidedignidade das informações 
contidas nas divulgações feitas.

26. Foro
26.1. Fica eleito o foro da comarca do domicílio do segurado para ações fundadas 

em direitos ou obrigações decorrentes deste seguro.

maPFre Vera CruZ Vida e PreVidÊnCia s.a.
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taBeLa Para CÁLCuLo de indeniZaçÃo em Caso de inVaLideZ 
Permanente Por aCidente

disCriminaçÃo
 soBre 
CaPitaL 

seGurado
inVaLideZ Permanente totaL %
Perda total da visão de ambos os olhos 100
Perda total do uso de ambos os membros superiores 100
Perda total do uso de ambos os membros inferiores 100
Perda total do uso de ambas as mãos 100
Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior 100
Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés 100
Perda total do uso de ambos os pés 100
alienação mental total e incurável 100
nefrectomia bilateral 100
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CondiçÃo esPeCiaL da CoBertura adiCionaL de inVaLideZ FunCionaL 
Permanente e totaL Por doença - anteCiPaçÃo
1. oBJetiVo do seGuro
1.1.  Garante o pagamento antecipado do capital segurado da cobertura de morte, 

desde que contratado ao próprio segurado, em caso de Invalidez Funcional 
Permanente e Total por Doença, durante a vigência do seguro e conseqüente 
de doença que cause a perda de sua existência independente, sob critérios 
devidamente especificados no item 4 – RISCOS COBERTOS - desta condição, 
excetuando-se os riscos excluídos previstos nas condições contratuais, seguro 
este cujo capital segurado será limitado no contrato e indicado no certificado 
individual.

2. deFinições
2.1.  agravo mórbido: piora de uma doença.
2.2.  alienação mental: distúrbio mental ou neuromental em que haja alteração 

completa da personalidade, comprometendo em definitivo o pensamento lógico 
(juízo de valor), a realidade (juízo crítico) e a memória, destruindo a capacidade 
de realizar atos eficientes, objetivos e propositais e tornando o segurado total 
e permanentemente impossibilitado para a vida civil.

2.3.  aparelho Locomotor: conjunto de estruturas destinadas ao deslocamento 
do corpo humano.

2.4.  atividade Laborativa: qualquer ação ou trabalho através do qual o segurado 
obtenha renda.

2.5.  auxílio: a ajuda através de recurso humano e/ou de utilização de estruturas 
ou equipamentos de apoio físico.

2.6.  ato médico: procedimento técnico–profissional praticado por médico 
legalmente habilitado e regido por resolução especifica do Conselho Federal 
de medicina.

2.7.  Cardiopatia Grave: doença relacionada às afecções do coração considerada 
grave.

2.8.  Cognição: conjunto de processos mentais usados no pensamento, na memória, 
na percepção, na classificação, no reconhecimento, etc.

2.9.  Conectividade com a Vida: capacidade do ser humano de se relacionar com 
o meio externo que o cerca.

2.10.  Consumpção: definhamento progressivo e lento do organismo humano 
produzido por doença.

2.11.  dados antropométricos: peso e a altura do segurado.
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2.12.  declaração médica: documento elaborado na forma de relatório ou similar, 
onde o médico-assistente ou algum outro médico escolhido exprime sua 
opinião sobre o estado de saúde do segurado e respectivos fatos médicos 
correlatos.

2.13.  deficiência Visual: qualquer prejuízo da capacidade de visão abaixo do 
considerado normal.

2.14.  disfunção imunológica: incapacidade do organismo de produzir elementos 
de defesa contra agentes estranhos causadores de doença.

2.15.  doença Crônica: doença com período de evolução que ultrapassa a fase 
inicial, persistindo ativa por tempo indeterminado.

2.16.  doença Crônica em atividade: doença crônica que se mantêm ativa apesar 
do tratamento.

2.18.  doença Crônica de Caráter Progressivo: doença crônica que se mantém 
evolutiva em curso de piora, apesar do tratamento.

2.19.  doença em estágio terminal: aquela em estágio sem qualquer alternativa 
terapêutica e sem perspectiva de reversibilidade, em que o paciente é 
considerado definitivamente fora dos limites de sobrevivência, conforme 
atestado pelo médico assistente.

2.20.  doença neoplásica maligna ativa: crescimento celular desordenado 
provocado por alterações genéticas no metabolismo e nos processos de vida 
básicos das células que controlam seu crescimento e multiplicação. São os 
chamados cânceres e tumores malignos em atividade.

2.21.  doença Profissional: aquela onde a causa determinante seja o exercício 
peculiar a alguma atividade profissional.  

2.22.  estado Conexo: o relacionamento consciente e normal do segurado com o 
meio externo.

2.23.  etiologia: causa de cada doença.
2.24.  Fator de risco e morbidade: aquilo que favorece ou facilita o aparecimento 

ou a manutenção de uma doença, ou que com ela interage.
2.25.  Hígido: saudável.
2.26.  médico-assistente: médico que está assistindo ao segurado ou que já lhe 

tenha prestado assistência continuada.
2.27.  Prognóstico: juízo médico baseado no diagnóstico e nas possibilidades 

terapêuticas acerca da duração, evolução e termo de uma doença.
2.28.  Quadro Clínico: conjunto das manifestações mórbidas objetivas e subjetivas 

apresentadas por um doente.
2.29.  recidiva: reaparecimento de uma doença algum tempo depois de um 

acometimento.
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2.30.  refratariedade terapêutica: incapacidade do organismo humano de 
responder positivamente ao tratamento instituído.

2.31.  relações existenciais: aquelas que capacitam a autonomia existencial do 
ser humano em suas relações de conectividade com a vida.

2.32.  sentido de orientação: faculdade do indivíduo de se identificar e se relacionar 
livremente, sem qualquer auxílio, com o meio ambiente bem como nele se 
deslocar.

2.33.  seqüela: qualquer lesão anatômica ou funcional que permaneça depois de 
encerrada a evolução clínica de uma doença.

2.34.  transferência Corporal: capacidade do segurado de se deslocar de um local 
para outro sem qualquer auxílio.

3. da CoBertura
3.1.  A perda da existência independente será caracterizada pela ocorrência 

de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de 
forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado 
comprovadas na forma definida nas condições gerais e/ou especiais. Esse 
quadro clínico incapacitante deverá ser comprovado através de parâmetros 
e documentos devidamente especificados no item 10 – LIQUIDAÇÃO DE 
sinistros.

4. risCos CoBertos
4.1.  Considera-se “risco coberto” a ocorrência, comprovada de acordo com os 

critérios vigentes à época da regulação do sinistro e atestados por um médico 
legalmente habilitado, de um dos seguintes quadros clínicos incapacitantes, 
provenientes exclusivamente de doenças:
a) doenças cardiovasculares crônicas enquadradas sob o conceito de 
“cardiopatia grave”;
b) doenças neoplásicas malignas ativas sem prognósticos evolutivo e 
terapêutico favoráveis, que não mais estejam inseridas em planos de 
tratamento direcionados à cura e/ou ao seu controle clínico;
c) doenças crônicas de caráter progressivo, apresentando disfunções e/ou 
insuficiências orgânicas avançadas, com repercussões em órgãos vitais 
(consumpção), sem prognóstico terapêutico favorável e que não mais estejam 
inseridas em planos de tratamento direcionados à cura e/ou ao seu controle 
clínico;
d) alienação mental total e permanente, com perda das funções cognitivas 
superiores (cognição), única e exclusivamente em decorrência de doença;
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e) doenças manifestas no sistema nervoso com seqüelas encefálicas e/ou 
medulares que acarretem repercussões deficitárias na totalidade de algum 
órgão vital e/ou no sentido de orientação e/ou das funções de dois membros, 
em grau máximo;
f) doenças do aparelho locomotor, de caráter degenerativo, com total e definitivo 
impedimento da capacidade de transferência corporal;
g) deficiência visual, decorrente de doença:

cegueira na qual a acuidade visual for igual ou menor que 0,05 no melhor • 
olho, com a melhor correção óptica;
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, • 
com a melhor correção óptica;
casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos • 
for igual ou menor que 60º; ou
ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.• 

h) doença evoluída sob o estágio clínico que possa ser considerado como 
terminal (doença em estágio terminal), desde que atestado por um médico 
legalmente habilitado; e
i) os seguintes estados mórbidos decorrentes de doença:

perda completa e definitiva da totalidade das funções de dois membros;• 
perda completa e definitiva da totalidade das funções das duas mãos ou • 
de dois pés; ou
perda completa e definitiva da totalidade das funções de uma das mãos • 
associada à de um dos pés.

4.2.  Outros quadros clínicos incapacitantes serão reconhecidos como riscos cobertos 
desde que, avaliados por meio de Instrumento de Avaliação de Invalidez 
Funcional – iaiF – anexo, atinjam a marca mínima exigida de 60 (sessenta) 
pontos, em um total de 80 (oitenta) pontos previstos como possíveis.

4.3.  o iaiF - instrumento de avaliação de invalidez Funcional é composto por 
dois documentos. o primeiro, tabela de relações existenciais, Condições 
médicas e estruturais e estados Conexos, avalia, por meio de escalas com 3 
(três) graduações cada, as condições médicas e de conectividade com a vida 
(atributos).

4.4.  O 1º (primeiro) grau de cada atributo descreve situações que caracterizam 
independência do segurado na realização de tarefas, ainda que com alguma 
dificuldade ou desconforto. O quadro clínico será classificado neste grau 
apenas quando todas as situações ali previstas forem reconhecidas.

4.5.  Para a classificação no 2º (segundo) ou no 3º (terceiro) grau, basta que ocorra 
uma das situações ali descritas.
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4.6.  todos os atributos constantes no primeiro documento serão obrigatoriamente 
avaliados e pontuados.

4.7.  o segundo documento, tabela de dados antropométricos, Fatores de riscos 
e de morbidade, valoriza cada uma das situações ali previstas.

4.8.  Os itens da tabela deverão ser pontuados sempre que houver o reconhecimento 
da situação descrita. 

5. risCos eXCLuÍdos
5.1.  além dos riscos excluídos mencionados nas condições gerais, 

consideram-se também como riscos excluídos, ainda que redundando 
em quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o 
pleno exercício das funções autonômicas do segurado, com perda da 
sua existência independente, especificados a seguir:
a) perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial de 
um ou mais membros, órgãos e/ou sistemas orgânicos corporais em 
decorrência direta e/ou indireta de lesão física e/ou psíquica causada 
por acidente pessoal; 
b) os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, entendidas 
como sendo aquelas onde a causa determinante seja o exercício peculiar 
a alguma atividade profissional; e
c) doenças agravadas por traumatismos.

6. CarÊnCia
6.1.  Poderá haver carência para esta cobertura, conforme período definido no 

contrato.
6.2.  O período de carência poderá, a critério da seguradora, ser reduzido ou 

substituído por declaração Pessoal de saúde e/ou exame médico. 
7. aCeitaçÃo do seGuro
7.1.  A idade máxima para adesão à cobertura e permanência sob a mesma será 

definida no contrato.
8. CaPitais seGurados
8.1.  os capitais segurados serão determinados pelo estipulante através do 

contrato.
8.2.  Reconhecida a Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença pela 

seguradora, o pagamento do capital segurado será realizado sob forma de 
parcela única.
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9. PrÊmio
9.1.  A seguradora cobrará prêmio adicional ao seguro total contratado pelo 

segurado, conforme estabelecido nas condições contratuais do plano. 
10. LiQuidaçÃo de sinistros
10.1.  a data da invalidez Funcional Permanente e total por doença será a indicada 

na Declaração Médica devidamente preenchida e assinada por médico-
assistente.

10.2.  a data da invalidez Funcional Permanente e total por doença será consignada 
por médico que esteja assistindo ao segurado e, na ausência deste, por 
profissional médico que já tenha lhe prestado algum atendimento, ou, 
ainda, será estabelecida por meio da verificação de evidências documentais 
apuradas em registros lavrados por profissionais médicos em qualquer 
tempo.

10.3.  Tendo em mãos o formulário Aviso de Sinistro integralmente preenchido 
e assinado pelo médico-assistente e por si, o segurado deverá comunicar 
à seguradora suas condições de saúde, retratando o quadro clínico 
incapacitante.

10.4.  do aviso de sinistro deve constar declaração médica indicando a data da 
invalidez Funcional Permanente e total por doença.

10.5.  da declaração médica deverão constar informações e registros médicos 
que comprovem o momento temporal exato do atingimento de um estágio de 
doença que se enquadre em quadro clínico incapacitante definido no item 4 
– risCos CoBertos.

10.6.  ao aviso de sinistro devem ser anexados:
a) cópia do rG/rne, CPF e comprovante de residência do segurado;
b) relatório do médico-assistente do segurado:

indicando o início da doença, qualificado pela data em que esta tiver • 
sido oficialmente diagnosticada; e
detalhando o quadro clínico incapacitante irreversível decorrente • 
de disfunções e/ou insuficiências permanentes em algum sistema 
orgânico ou segmento corporal que ocasione e justifique a inviabilidade 
do pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

c) documentos médicos que tenham embasado o diagnóstico inicial 
(comprobatórios do início da doença), incluindo laudos e resultados de 
exames, e que confirmem a evolução do quadro clínico incapacitante 
irreversível, nas condições previstas no item anterior.
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10.7.  Protocolado o aviso de sinistro, a seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias 
para se manifestar sobre o reconhecimento da invalidez e o pagamento do 
respectivo capital segurado.
10.7.1. Caso a regulação do sinistro supere o prazo de 30 (trinta) dias conforme 
descrito no caput, o capital segurado será atualizado pela variação positiva 
do iPCa/iBGe (Índice de Preços ao Consumidor amplo – Fundação instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), acrescido de juros de mora de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, calculado pro rata temporis até a data do efetivo 
pagamento.

10.8.  Será facultada à seguradora, em caso de dúvida fundada e justificável, a adoção 
de medidas que visem à plena elucidação do sinistro, podendo inclusive solicitar 
documentos que julgue necessários para a apuração do sinistro. neste caso, a 
contagem do prazo para liquidação do sinistro será suspensa e reiniciada 
na data em que ocorrer a entrega da documentação solicitada.

10.9.  Poderá ser solicitado o comprovante do último prêmio quitado para verificar se 
o pagamento foi efetuado dentro do prazo de vencimento ou dentro do prazo 
de suspensão, porém anteriormente à data do sinistro.

10.10. As providências ou atos que a seguradora praticar após o evento não implicarão, 
por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar qualquer sinistro. Quando 
o evento ocorrido não tiver cobertura, a seguradora comunicará a seu(s) 
beneficiário(s) ou representante(s) legal(is) os motivos do não-pagamento 
da indenização, o que poderá ser feito por intermédio do corretor ou agente 
captador do seguro.

10.11. O segurado se compromete a se submeter à avaliação médica com exame clínico, 
sempre que a seguradora julgar necessário para esclarecimento de condições 
relacionadas ao quadro clínico.

11. o nÃo reConHeCimento da inVaLideZ FunCionaL Permanente e 
totaL Por doença
11.1. a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de 

Previdência social, assim como por órgãos do poder público e por outras 
instituições público-privadas, não caracteriza, por si só, quadro clínico 
incapacitante que comprove a invalidez Funcional Permanente e total 
por doença.

11.2. a seguradora reserva-se o direito de não reconhecer como invalidez 
Funcional Permanente e total por doença os quadros clínicos certificados 
por perícias e/ou juntas médicas que se baseiem na caracterização da 
incapacidade de natureza profissional como medida para oficialização 
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de afastamentos laborativos, assim como quaisquer outros resultados 
que sejam subsidiados por elementos médicos característicos apenas 
de graus de incapacidade parcial.

12. PerÍCia mÉdiCa
12.1.  A seguradora reserva-se o direito de efetuar perícia médica a qualquer 

momento, a fim de elucidar quaisquer dúvidas relativas à ocorrência do 
evento.

12.2. a perícia será efetuada por médico designado pela seguradora, arcando 
esta com os custos relativos a seus honorários, sem quaisquer ônus para o 
segurado.

13. Junta mÉdiCa
13.1. No caso de divergências sobre a causa, natureza ou avaliação do estado de 

invalidez Funcional Permanente total por doença, a seguradora proporá ao 
segurado, por meio de correspondência escrita dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias a contar da data da contestação, a constituição de junta médica.

13.2. A junta médica será constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela 
seguradora, outro pelo segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos 
dois nomeados.

13.3. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado e os 
do terceiro serão pagos em partes iguais pelo segurado e pela seguradora.

13.4. O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) 
dias a contar da data da indicação do membro nomeado pelo segurado.

14. CanCeLamento do seGuro
14.1. desde que efetivamente comprovada, por ser a invalidez Funcional 

Permanente e total por doença uma antecipação da cobertura básica, 
seu pagamento extinguirá, imediata e automaticamente, a cobertura 
para o caso de morte, bem como o presente seguro. nessa hipótese, os 
prêmios eventualmente pagos após a data do requerimento de pagamento 
do capital segurado serão devolvidos com atualização monetária.

14.2. Caso não seja comprovada a invalidez Funcional Permanente e total por 
doença, o seguro continuará em vigor, observadas as demais condições 
contratuais, sem qualquer devolução de prêmios.

15. desPesas de ComProVaçÃo
15.1.  as despesas efetuadas com a legitimação da invalidez Funcional Permanente 

e Total por Doença serão de responsabilidade do próprio segurado, salvo 
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aquelas efetuadas diretamente pela seguradora, com a finalidade de 
esclarecer circunstâncias sobre o quadro clínico incapacitante. As providências 
que a seguradora tomar visando esclarecer as circunstâncias do sinistro 
não constituirão ato de reconhecimento da obrigação de pagar o capital 
segurado.

16. disPosiçÃo FinaL
16.1.  serão aplicadas a esta condição especial todas as demais disposições contidas 

nas condições contratuais do seguro.
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instrumento de aVaLiaçÃo de inVaLideZ FunCionaL – iaiF

taBeLa de reLações eXistenCiais, Condições mÉdiCas e estruturais 
e de estados ConeXos

atriButos
(desVantaGens)

esCaLas
(GraduaçÃo)

VaLoraçÃo
(Pontos)

reLações do 
seGurado Com 

o Cotidiano

1º Grau:
o segurado mantém suas relações 
interpessoais com capacidade de 

compreensão e comunicação; deambula 
livremente; sai à rua sem supervisão; Está 
capacitado a dirigir veículos automotores; 

mantém suas atividades da vida civil, 
preservando o pensamento, a memória e o 

juízo de valor?

00

2º Grau:
o segurado apresenta desorientação; 
Necessita de assistência à locomoção 
e/ou para sair à rua; Comunica-se com 

dificuldade; Realiza parcialmente as 
atividades do cotidiano; Possui restrições 
médicas de ordem relativas ou prejuízo 

intelectual e/ou déficit cognitivo?

10

3º Grau:
o segurado apresenta-se retido ao lar; 

tem perda na mobilidade ou na fala; não 
realiza atividades do cotidiano; Possui 

restrições médicas impeditivas de ordem 
totalitária ou apresenta algum grau de 

alienação mental?

20
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Condições 
CLÍniCas e 

estruturais  
do seGurado

1º Grau:
O segurado apresenta-se hígido; Capaz 
de livre movimentação; não apresenta 

evidência de disfunção e/ou insuficiência 
de órgãos, aparelhos ou sistemas, 

possuindo visão em grau que lhe permita 
desempenhar suas tarefas normais?

00

2º Grau:
o segurado apresenta disfunção(ões) 

e/ou insuficiência(s) comprovadas como 
repercussões secundárias de doenças 
agudas ou crônicas, em estágio que o 
obrigue a depender de suporte médico 
constante (assistido) e desempenhar 

suas tarefas normais diárias com alguma 
restrição?

10

3º Grau:
O segurado apresenta quadro clínico 
anormal, evolutivamente avançado, 

descompensado ou instável, cursando 
com disfunções e/ou insuficiências em 

órgãos vitais, que se encontre em estágio 
que demande suporte médico mantido 

(controlado), que acarrete restrição ampla 
a esforços físicos e que comprometa a vida 

cotidiana, mesmo que com interação de 
assistência e/ou auxílio técnico?

20
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ConeCtiVidade 
do seGurado 

Com a Vida

1º Grau:
O segurado realiza, sem assistência, as 

atividades de vestir-se e despir-se; dirigir-
se ao banheiro; Lavar o rosto; Escovar 
seus dentes; Pentear-se; Barbear-se; 

Banhar-se; Enxugar-se, mantendo os atos 
de higiene íntima e de asseio pessoal, 

sendo capaz de manter a autosuficiência 
alimentar com condições de suprir suas 

necessidades de preparo, serviço, 
consumo e ingestão de alimentos?

00

2º Grau:
O segurado necessita de assistência e/ou 

auxílio técnico eventuais para trocar de 
roupa; Entrar e sair do chuveiro; Para 
realizar atos de higiene e de asseio 

pessoal; Para manter suas necessidades 
alimentares (misturar ou cortar o alimento, 

descascar fruta, abrir uma embalagem, 
consumir os alimentos com uso de copo, 

prato e talheres)?

10

3º Grau:
O segurado necessita de assistência 

mantida às atividades de higiene e asseio 
pessoal diários, assim como àquelas 
relacionadas à sua alimentação, não 
sendo capaz de cumprir sozinho para 

com as suas atividades fisiológicas e de 
subsistência alimentar diárias?

20
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taBeLa de dados antroPomÉtriCos, Fatores de risCo e de 
morBidade

dados antroPomÉtriCos, risCos interaGentes e 
aGraVos mÓrBidos

PontuaçÃo

a idade do segurado interfere na análise da morbidade do caso 
e/ou há IMC – Índice de Massa Corporal superior a 40?

02

Há risco de sangramentos, rupturas e/ou quaisquer outras 
ocorrências iminentes que possam agravar a morbidade do 
caso?

02

Há curso de recidiva e/ou progressão em doença tratada e/ou 
agravo mantido associado ou não a disfunção imune?

04

Existem mais de 2 fatores agravantes de risco e/ou há 
repercussão vital decorrente da associação de duas ou mais 
doenças crônicas em atividade?

04

Certifica-se existir risco de morte súbita, tratamento paliativo e/
ou de suporte à sobrevida e/ou refratariedade terapêutica?

08
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CondiçÃo esPeCiaL da CoBertura adiCionaL de Perda de renda 
Por desemPreGo inVoLuntÁrio 
1. oBJetiVo do seGuro
1.1.  Garante o pagamento do capital segurado contratado ao próprio segurado ou 

ao(s) beneficiário(s) indicado(s) na respectiva proposta de adesão, em caso de 
perda involuntária de emprego durante a vigência do seguro, observando-se 
os riscos excluídos previstos nas condições contratuais do seguro.

1.2.  Perda de renda por desemprego involuntário: Como “perda de renda 
por desemprego involuntário” entende-se o trabalhador segurado que ficar 
desempregado involuntariamente, desde que a demissão não tenha sido por 
justa causa, e que fique sem receber remuneração alguma pela prestação de 
um trabalho pessoal para outro empregador.

1.3.  elegibilidade: Serão elegíveis todas as pessoas físicas que possuam vínculo 
com o estipulante, com idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 
65 (sessenta e cinco) anos completos na data da contratação do seguro, e 
que possuam vínculo empregatício, com carteira de trabalho assinada em 
conformidade com a Consolidação das Leis do Trabalho, comprovando um 
período mínimo de 12 (doze) meses de trabalho ininterrupto para um mesmo 
empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 (trinta) horas semanais 
na data do evento.

1.4.  Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada 
“data do evento coberto”, a data do desligamento do segurado, comprovado 
mediante cópia da Carteira Profissional.

2. risCos eXCLuÍdos
2.1.  além dos riscos excluídos mencionados nas condições gerais, estarão 

excluídos da Cobertura adicional de Perda de renda por desemprego 
involuntário os eventos ocorridos em conseqüência de:

a) renúncia ou pedido de demissão voluntária do trabalho;
b) demissão por justa causa do trabalhador segurado;
c) jubilação, pensão ou aposentadoria do trabalhador segurado;
d) programas de demissão voluntária (PdV), incentivados pelo empregador 
do segurado;
e) estágios e contratos de trabalho temporário em geral;
f) falência;
g) campanhas de demissões em massa. Considera-se “demissão em 
massa” o caso de empresas que demitam mais de 10% (dez por cento) 
de seu quadro de pessoal no mesmo mês; e
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h) demissões decorrentes do encerramento das atividades do 
empregador.
2.1.1. Funcionários que tenham cargo de eleição pública e que não forem 
regidos pela Consolidação das Leis do trabalho, incluindo-se assessores 
e outros de nomeação em diário oficial.

3. CaPitais seGurados
3.1.  os limites de capitais segurados serão determinados pelo estipulante conforme 

condições contratuais acordadas entre as partes, e corresponderão ao valor 
do compromisso financeiro assumido pelo segurado junto ao estipulante. 

4. PrÊmio
4.1.  A seguradora cobrará prêmio adicional ao seguro total contratado pelo 

segurado, conforme estabelecido nas condições contratuais do plano. 
5. CarÊnCia
5.1.  A carência poderá ser de até 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, conforme 

especificado nas condições contratuais.
5.2.  A carência será contada  a partir das 24 (vinte e quatro) horas do início 

de vigência do seguro.  Não haverá prorrogação de vigência resultante da 
aplicação da carência.

6. FranQuia
6.1.  A franquia poderá ser de no máximo 90 (noventa) dias ininterruptos, a contar 

da data de ocorrência do evento coberto, conforme especificado nas condições 
contratuais.

7. CessaçÃo da CoBertura adiCionaL
7.1.  esta cobertura adicional cessará:

simultânea e obrigatoriamente quando ocorrer o cancelamento ou a não • 
renovação da apólice à qual  está vinculada; 
a pedido do estipulante do seguro, ou a critério da seguradora, por escrito, • 
com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência contados do 
aniversário da apólice.

8. LiQuidaçÃo de sinistros
8.1.  Em caso de sinistro coberto por este seguro, o segurado, o(s) beneficiário(s) ou 

o(s) representante(s) legal(is) deverá(ão) comunicá-lo à seguradora por meio 
de impresso próprio, carta, telegrama ou fax e provar sua ocorrência por meio 
da entrega dos documentos à seguradora contendo no mínimo nome completo 
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do segurado, número do certificado, DDD e telefone para contato, nome(s) 
da(s) pessoa(s) para contato, cópia simples do Registro Geral (RG), e cópia 
simples do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), acrescidos dos documentos 
relacionados abaixo:

cópia autenticada das seguintes páginas da carteira de trabalho: página • 
da foto, página da qualificação civil, página da admissão e dispensa e 
página posterior em branco;
para o recebimento da primeira indenização, a autenticação da cópia da • 
carteira de trabalho deverá ter data superior a 31 (trinta e um) dias da 
data do desligamento para verificação do cumprimento da franquia; e
cópia autenticada do termo de rescisão de contrato de trabalho • 
devidamente homologado com a discriminação das verbas 
rescisórias.

8.2.  A periodicidade em que as informações deverão ser atualizadas pelo segurado 
será determinada em condições contratuais e tem a finalidade de comprovar 
o estado de desemprego, para continuidade do processo de indenização.

8.3.  as despesas efetuadas com a comprovação do evento coberto e os 
documentos de habilitação do sinistro correrão por conta do(s) beneficiário(s) 
ou representante(s) legal(is), salvo aquelas efetuadas diretamente pela 
seguradora.

8.4.  a partir da entrega de toda a documentação exigível por parte do(s) 
beneficiário(s), a seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias para regular o 
sinistro.
8.4.1. Caso a regulação do sinistro supere o prazo de 30 (trinta) dias conforme 
descrito no caput, o capital segurado será atualizado pela variação do iPCa/
iBGe (Índice de Preços ao Consumidor amplo – Fundação instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), acrescido de juro de mora de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculado pro rata temporis até a data do efetivo pagamento.

8.5.  O valor a ser indenizado ao segurado, ao(s) beneficiário(s) ou representante(s) 
legal(is) será igual ao valor do compromisso financeiro contratado, conforme 
condições contratuais.

9. aCumuLaçÃo das indeniZações
9.1.  O segurado não poderá estar coberto por mais de um certificado de Perda 

involuntária de emprego involuntário para o pagamento de um mesmo 
compromisso financeiro para um mesmo estipulante. Na ocorrência desse fato, 
a seguradora considerará como certificado válido aquele que tiver emissão 
mais antiga.
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9.2.  A seguradora devolverá qualquer prêmio que o segurado tiver pagado em 
duplicidade.

10. BeneFiCiÁrios
10.1.  no seguro de Perda de renda por desemprego involuntário cuja 

indenização tenha como objeto o pagamento de um compromisso 
financeiro assumido pelo segurado em caso de ocorrência do evento 
coberto, o beneficiário será a pessoa jurídica, cedente/gerador 
compromisso financeiro ou serviço, ou o próprio segurado em forma 
de reembolso mediante apresentação de documentos que comprovem 
a quitação do compromisso estabelecido nas condições contratuais.

11. ConCorrÊnCia de aPÓLiCe
11.1.  O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro deverá 

comunicar sua intenção previamente por escrito à seguradora, sob pena de 
perda de direito.

12. disPosiçÃo FinaL
12.1.  serão aplicadas a esta condição especial todas as demais disposições contidas 

nas condições contratuais da apólice.
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CondiçÃo esPeCiaL da CoBertura adiCionaL de Perda de renda 
Por inCaPaCidade FÍsiCa temPorÁria 
1. oBJetiVo do seGuro
1.1.  Garante o pagamento do capital segurado contratado ao próprio segurado ou 

ao(s) beneficiário(s) indicado(s) na respectiva proposta de adesão, em caso 
de Perda de Renda por Incapacidade Física Temporária durante a vigência do 
seguro, observando-se os riscos excluídos previstos nas condições contratuais 
do seguro.

1.2.  Como “perda de renda por incapacidade física temporária” entende-se aquela 
pela qual o segurado fique temporariamente impedido de exercer sua atividade 
remunerativa habitual por um período igual ou superior a 15 (quinze) dias 
consecutivos.

1.3.  elegibilidade: Serão elegíveis todas as pessoas físicas, profissionais liberais 
ou autônomos (que possam comprovar a atividade exercida através dos 
documentos relacionados no item 10 - LiQuidaçÃo de sinistros, subitem 
10.1 desta condição especial) que possuam vínculo com o estipulante, tenham 
idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 65 (sessenta e cinco) anos 
completos na data da contratação do seguro, e que se encontrem em plena 
atividade profissional e em perfeitas condições de saúde na data da respectiva 
contratação do seguro.

2. risCos eXCLuÍdos
2.1.  além dos riscos excluídos mencionados nas condições gerais, estarão 

excluídos da Cobertura adicional de Perda de renda por incapacidade 
Física temporária os eventos ocorridos em conseqüência de:
a) incapacidades, doenças, acidentes, lesões traumáticas e cirurgias 
comprovadamente anteriores à celebração do seguro, para as quais o 
segurado tenha procurado ou recebido atendimento médico-hospitalar 
de qualquer natureza, mesmo que os afastamentos sejam decorrentes de 
agravamento, seqüela ou reaparecimento destas, ou de seus sintomas 
e sinais, ou ainda, das complicações crônicas ou degenerantes delas 
conseqüentes;
b) ato reconhecidamente perigoso, que não seja motivado por necessidade 
justificada;
c) prática pelo segurado de atos ilícitos ou contrários à lei;
d) hospitalização para a realização de exames de rotina;
e) tratamento para esterilização, fertilização e mudança de sexo;
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f) cirurgias plásticas, exceto aquelas com finalidade comprovadamente 
restauradora de função diretamente afetada por eventos cobertos pelo 
seguro;
g) tratamento para obesidade em suas várias modalidades;
h) procedimentos não previstos no Código Brasileiro de Ética médica e 
os não reconhecidos pelo serviço nacional de Fiscalização de medicina 
e Farmácia;
i) distúrbios ou doenças psiquiátricas, bem como quaisquer eventos ou 
conseqüências deles decorrentes;
j) afastamentos decorrentes de um mesmo evento que já tenha sido 
indenizado pela apólice de seguro vigente; e
k) lesões causadas por esforços repetitivos (Ler) e distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho (dort).
2.1.1. também estarão excluídos da cobertura adicional de Perda de renda 
por incapacidade Física temporária os profissionais da economia informal 
que não sejam profissionais liberais e/ou autônomos regulamentados, ou 
seja, aqueles que não têm como comprovar uma atividade remunerada 
regular.

2.2.  eXCLusÃo Para atos terroristas
 não estarão cobertos os danos e as perdas causados direta ou 

indiretamente por ato terrorista, cabendo à seguradora comprová-lo 
com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que 
caracterize a natureza do atentado, independente de seu propósito, e 
desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à 
ordem pública pela autoridade pública competente.

3. CaPitais seGurados
3.1.  os limites de capitais segurados serão determinados pelo estipulante conforme 

condições contratuais acordadas entre as partes, e corresponderão ao valor 
do compromisso financeiro assumido pelo segurado junto ao estipulante. 

4. PrÊmio
4.1.  A seguradora cobrará prêmio adicional ao seguro total contratado pelo 

segurado, conforme estabelecido nas condições contratuais do plano. 
5. CarÊnCia
5.1.  A carência poderá ser de até 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, conforme 

especificado nas condições contratuais.
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5.2.  A carência será contada a partir das 24 (vinte e quatro) horas do início de 
vigência do seguro.  Não haverá prorrogação de vigência resultante da 
aplicação da carência.

6. FranQuia
6.1.  A franquia poderá ser de no máximo 90 (noventa) dias ininterruptos, a contar 

da data de ocorrência do evento coberto, conforme especificado nas condições 
contratuais.

7. PerÍCia mÉdiCa
7.1.  A seguradora reserva-se o direito de efetuar perícia médica a qualquer 

momento, a fim de elucidar quaisquer dúvidas relativas à ocorrência do 
evento.

7.2.  a perícia será efetuada por médico designado pela seguradora, arcando 
esta com os custos relativos a seus honorários, sem quaisquer ônus para o 
segurado.

8. diVerGÊnCias de natureZa mÉdiCa
8.1.  As divergências de natureza médica sobre as causas do evento relacionadas 

a esta garantia serão dirimidas por uma junta médica constituída de 3 (três) 
médicos nomeados um pelo segurado, um pela seguradora e o terceiro, 
desempatador, escolhido de comum acordo pelos nomeados. Cada uma das 
partes pagará os honorários do médico que tiver designado e os do terceiro 
serão pagos em partes iguais pelo segurado e pela seguradora.

8.2.  Havendo divergências sobre a escolha do médico desempatador, a designação 
será solicitada à entidade médica representativa da especialidade.

9. CessaçÃo da CoBertura adiCionaL
9.1.  esta cobertura adicional cessará:

simultânea e obrigatoriamente quando ocorrer o cancelamento ou a não • 
renovação da apólice à qual  está vinculada; 
a pedido do estipulante do seguro, ou a critério da seguradora, por escrito, • 
com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência contados do 
aniversário da apólice.

10. LiQuidaçÃo de sinistros
10.1.  Em caso de sinistro coberto por este seguro, o segurado, o(s) beneficiário(s) ou 

o(s) representante(s) legal(is) deverá(ão) comunicá-lo à seguradora por meio 
de impresso próprio, carta, telegrama ou fax e provar sua ocorrência por meio 
da entrega dos documentos à seguradora, contendo no mínimo nome completo 
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do segurado, número do certificado, DDD e telefone para contato, nome(s) 
da(s) pessoa(s) para contato, cópia simples do Registro Geral (RG), e cópia 
simples do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), acrescidos dos documentos 
relacionados abaixo:

relatório médico original detalhando o atendimento, diagnóstico e • 
tratamento aplicado, bem como o tempo previsto de incapacidade, 
emitido pelo profissional legalmente habilitado (médico) que atendeu 
o segurado na data do evento;
exames realizados que comprovem a Perda de renda por incapacidade • 
Física temporária (original ou cópia simples);
cópia autenticada do documento que comprove a atividade autônoma, • 
podendo ser:
última declaração do imposto de renda;• 
recibo de pagamento autônomo;• 
carnê-leão, acrescido do documento que comprove a atividade • 
desempenhada;
comprovante dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do evento, • 
do pagamento de inss, acrescido do documento que comprove a 
atividade desempenhada; ou
inscrição na Prefeitura, acrescido do último comprovante de pagamento • 
da taxa de fiscalização de estabelecimento, pago antes da ocorrência 
do sinistro; e
cópia simples do Boletim de ocorrência Policial (Bo), quando • 
aplicável.

10.2.  as despesas efetuadas com a comprovação do evento coberto e os documentos de 
habilitação do sinistro correrão por conta do(s) beneficiário(s) ou representante(s) 
legal(is), salvo aquelas efetuadas diretamente pela seguradora.

10.3.  a partir da entrega de toda a documentação exigível por parte do(s) 
beneficiário(s), a seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias para regular o 
sinistro.
10.3.1. Caso a regulação do sinistro supere o prazo de 30 (trinta) dias conforme 
descrito no caput, o capital segurado será atualizado pela variação do iPCa/
iBGe (Índice de Preços ao Consumidor amplo – Fundação instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), acrescido de juro de mora de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculado pro rata temporis até a data do efetivo pagamento.

10.4.  O valor a ser indenizado ao segurado, ao(s) beneficiário(s) ou representante(s) 
legal(is) será igual ao valor do compromisso financeiro contratado, conforme 
condições contratuais.
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11. aCumuLaçÃo das indeniZações
11.1.  O segurado não poderá estar coberto por mais de um certificado de Perda de 

renda por incapacidade Física temporária para o pagamento de um mesmo 
compromisso financeiro para um mesmo estipulante. Na ocorrência desse fato, 
a seguradora considerará como certificado válido aquele que tiver emissão 
mais antiga.

11.2.  A seguradora devolverá qualquer prêmio que o segurado tiver pagado em 
duplicidade.

12. BeneFiCiÁrios
12.1.  no seguro de Perda de renda por incapacidade Física temporária 

cuja indenização tenha como objeto o pagamento de um compromisso 
financeiro assumido pelo segurado em caso de ocorrência do evento 
coberto, o beneficiário será a pessoa jurídica, cedente/gerador 
compromisso financeiro ou serviço, ou o próprio segurado em forma 
de reembolso mediante apresentação de documentos que comprovem 
a quitação do compromisso estabelecido nas condições contratuais.

13. ConCorrÊnCia de aPÓLiCe
13.1.  O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro deverá 

comunicar sua intenção previamente por escrito à seguradora, sob pena de 
perda de direito.

14. disPosiçÃo FinaL
14.1.  serão aplicadas a esta condição especial todas as demais disposições contidas 

nas condições contratuais da apólice.
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reGuLamento do deFensor do seGurado
artigo 1º – da Constituição
Por decisão do Conselho de Administração da maPFre Vera CruZ seguradora 
s.a., foi constituído o deFensor do seGurado – maPFre seGuros. 
§ 1º– o objetivo da constituição do deFensor do seGurado – maPFre 

seGuros é proteger os direitos dos segurados e participantes pessoas 
físicas e garantir a eqüidade de suas relações com a maPFre Vera CruZ 
seguradora s.a. e a maPFre Vera CruZ Vida e Previdência s.a. 
– doravante denominadas “Empresas” – mediante a apreciação e o julgamento 
dos eventuais conflitos de interesses que surjam na execução dos respectivos 
contratos de seguros ou previdência privada.

§ 2º– o recurso ao deFensor do seGurado – maPFre seGuros é de 
caráter gratuito e só será acatado para as reclamações que não entraram 
na área contenciosa e que não superem o limite de alçada previsto neste 
regulamento.

§ 3º– a atuação do deFensor do seGurado – maPFre seGuros estende-se 
aos participantes de planos de previdência e suas decisões são vinculantes 
à maPFre Vera CruZ Vida e Previdência s.a., pela anuência de seus 
acionistas.

artigo 2º – da Competência
Para o desenvolvimento de suas funções, compete ao deFensor do seGurado 
– maPFre seGuros:
a)  Conhecer e resolver as reclamações que, dentro dos respectivos contratos, 

sejam formuladas por segurados ou participantes, pessoas físicas, ou pelos 
que os sucedam neste direito específico, com exclusão das reclamações 
de terceiros. As resoluções deste item possuem caráter vinculante às 
empresas.

b)  Analisar as cláusulas contratuais e recomendar aos respectivos Conselhos 
de administração das empresas os ajustes técnicos das coberturas e/ou 
introdução no contrato ou nos regulamentos operacionais de cláusulas ou 
regras que aperfeiçoem o relacionamento entre as partes. Tais recomendações 
não têm caráter vinculante; porém, sua viabilidade de implementação deve 
ser considerada.

artigo 3º – das alçadas
as resoluções do deFensor do seGurado – maPFre seGuros serão 
adotadas com base no critério de eqüidade e, possuindo caráter vinculante às 
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empresas – se aceitas pelos segurados ou participantes e se a quantia do direito 
que se reconhece não exceder R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil), devem ser 
de cumprimento obrigatório pelas Empresas num prazo máximo de 8 (oito) dias 
corridos.
§ 1º– O reclamante poderá aceitar tais resoluções ou recorrer às ações que 

legalmente lhe correspondam para a defesa de seus direitos.
artigo 4º – sobre o deFensor do seGurado – maPFre seGuros
o Cargo de deFensor do seGurado – maPFre seGuros será exercido 
por pessoa devidamente habilitada, designada pelos respectivos Conselhos de 
Administração das Empresas. A escolha deverá recair em juristas de reconhecido 
prestígio ou em catedráticos das Faculdades de Direito, com preferência os 
que tenham experiência em entidades relacionadas ao seguro e aos planos de 
previdência.
§ 1º– Entende-se por pessoa devidamente habilitada aquela que atenda aos 

seguintes quesitos:
a) isenção – A inexistência de vínculo empregatício com as empresas lhe 
confere a imparcialidade necessária que a função requer. 
b) Conhecimento – Uma área tão específica requer um profissional cujo 
profundo domínio da instituição do seguro seja uma referência no mercado. 
c) autonomia – uma vez analisada a reclamação relativa a contratos de 
seguros ou previdência privada, sua resolução será reconhecida e acatada 
pela empresa. 
d) moral – Sua ilibada reputação é credencial para que suas resoluções sejam 
irrefutáveis e assumidas pelas partes como equilibradas, justas e éticas.

§ 2º– Não poderá ser considerado para o cargo aquele que esteja exercendo função 
de conselheiro, executivo ou funcionário das Empresas, nem pessoas que 
tenham parentesco com eles até o segundo grau, inclusive por afinidade.

§ 3º– o deFensor do seGurado – maPFre seGuros não será considerado 
eticamente habilitado a resolver eventuais reclamações oriundas de segurados ou 
participantes com quem tenha vínculo de parentesco até 2º grau, ascendentes ou 
descendentes, ou ainda em causa própria.

artigo 5º – do mandato
a duração do cargo de deFensor do seGurado – maPFre seGuros será 
de 3 (três) anos. Por decisão dos respectivos Conselhos de Administração das 
empresas, será admitida a recondução do titular ao cargo sucessivamente, sem 
limite de tempo, até que este complete 75 (setenta e cinco) anos de idade. 
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§ 1º– a tomada de posse do cargo determina a atribuição ao empossado do título 
de deFensor do seGurado – maPFre seGuros e lhe dá o poder de 
organizar a instituição da forma que permita facilitar e agilizar a resolução das 
reclamações e colaborar com recomendações aos respectivos Conselhos de 
administração das empresas, contribuindo para o aperfeiçoamento da relação 
jurídica contratual.

§ 2º– o deFensor do seGurado – maPFre seGuros pode ser destituído 
do cargo pelos respectivos Conselhos de Administração das Empresas a 
qualquer momento, após análise e deliberação embasadas em fatos que visem 
ao aprimoramento da função.

§ 3º– Quando ocorrer o afastamento permanente ou temporário por qualquer motivo 
ou a destituição do deFensor do seGurado – maPFre seGuros do 
cargo dentro do período de sua designação, um substituto interino deverá 
ser indicado em caráter de urgência pelos Presidentes dos Conselhos de 
administração das empresas. o substituto interino deverá permanecer na 
função até que os Conselhos de Administração das Empresas possam indicar 
um novo deFensor do seGurado – maPFre seGuros, que iniciará, 
a partir de sua nomeação, um novo mandato de 3 (três) anos. 

artigo 6º – do Funcionamento
Podem recorrer ao deFensor do seGurado – maPFre seGuros todas 
as pessoas físicas – segurados, participantes de planos previdenciários ou 
seus beneficiários legais – que, em função de sinistros ou de qualquer outra 
circunstância derivada do seu contrato de seguro ou regulamento de plano, tenham 
qualquer reclamação contra as Empresas até o limite da alçada definido neste 
regulamento. Para maior agilidade do processo, a reclamação, juntamente com as 
demais documentações, poderá ser elaborada pelo corretor de seguros e enviada 
ao deFensor do seGurado – maPFre seGuros, desde que a referida 
reclamação seja assinada também pelo segurado.
§ 1º– Serão requisitos imprescindíveis para se recorrer ao deFensor do 

seGurado – maPFre seGuros:
a) que o reclamante tenha esgotado a via da reclamação ordinária ante os 
órgãos competentes das Empresas respectivas, entendendo-se que esta via 
estará esgotada quando:
1. exista uma decisão expressa do diretor territorial da maPFre seGuros;
2. haja transcorrido um período de 60 (sessenta) dias corridos, contados desde 
quando o segurado formulou sua reclamação escrita, e esta não tenha sido 
resolvida pelo diretor territorial correspondente;



Condições Gerais Seguro Prestamista – versão 2 / Processo SUSEP nº 15414.100431/2002-51 50

b) que a reclamação seja feita na forma escrita, endereçada à Caixa Postal 
do deFensor do seGurado – maPFre seGuros via Correios, CeP 
05804-970 – são Paulo/sP.

§ 2º– A aceitação para trâmite do processo de reclamação compete exclusivamente 
ao deFensor do seGurado – maPFre seGuros, que deverá 
comunicar diretamente ao reclamante, em até 8 (oito) dias corridos após o 
recebimento da correspondência, com cópia ao corretor e às Empresas, o 
seguinte:
a) a aceitação do processo para trâmite imediato e o prazo de até 2 (dois) 
meses (sessenta dias) para resolver o conflito;
b) a aceitação do processo sob a condição de que o segurado ou participante 
se comprometa a fornecer os documentos complementares necessários 
para a reclamação. Quando a reclamação estiver em ordem quanto aos 
itens requisitados, o deFensor do seGurado – maPFre seGuros 
comunicará ao reclamante e às Empresas que o mesmo entrará em tramitação. 
a partir desse momento, o deFensor do seGurado – maPFre seGuros 
terá o prazo de até 2 (dois) meses (sessenta dias) para sua resolução;
c) sua não-aceitação, indicando as causas que assim as justifiquem.

§ 3º – Após o trâmite da reclamação, o deFensor do seGurado – maPFre 
seGuros comunicará por escrito a sua resolução e o motivo pelo qual 
ela foi tomada diretamente ao reclamante, com cópia ao seu corretor e às 
empresas.

§ 4º– o deFensor do seGurado – maPFre seGuros solicitará de cada 
uma das empresas, por meio dos diretores territoriais, todas as informações 
de que necessite relacionadas às reclamações admitidas para trâmite, e as 
empresas as atenderão num prazo máximo de 8 (oito) dias corridos.

§ 5º– os diretores-presidentes das empresas ordenarão o cumprimento das resoluções 
do deFensor do seGurado – maPFre seGuros que tenham sido 
aceitas pelo reclamante em até 8 (oito) dias corridos, já que possuem caráter 
obrigatório. No caso das recomendações que não sejam vinculantes, elas deverão 
ser encaminhadas para análise de aplicação. 

§ 6º– o deFensor do seGurado – maPFre seGuros redigirá, a cada ano, 
até o dia 28 de fevereiro, um relatório de sua atuação, que apresentará aos 
presidentes dos respectivos Conselhos de Administração das Empresas.

artigo 7º – das obrigações das empresas
as resoluções do deFensor do seGurado – maPFre seGuros são de caráter 
vinculante às Empresas, razão pela qual a maPFre Vera CruZ seguradora s.a. 
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e a maPFre Vera CruZ Vida e Previdência s.a. obrigam-se a acatá-las, desde 
que estejam dentro do limite de alçada determinado neste Regulamento e desde 
que sejam aceitas pelo reclamante.
§ 1º–  as recomendações do deFensor do seGurado – maPFre seGuros 

com relação à modificação de cláusulas contratuais e/ou aos ajustes técnicos 
nos contratos e regulamentos operacionais das Empresas não são obrigatórias 
e podem, ou não, ser aceitas. 

§ 2º– Cada uma das Empresas tem a obrigação de, no fim de cada mês, informar 
ao deFensor do seGurado – maPFre seGuros a situação final de 
cada uma das reclamações que tenham sido tramitadas por ele e sobre as 
quais decidiu.

§ 3º– O Conselho de Administração dará instruções a cada uma das Empresas 
sobre a divulgação eficaz aos Segurados, Participantes e Corretores sobre a 
existência do deFensor do seGurado – maPFre seGuros, assim 
como seus objetivos e as normas que regulam sua atuação, além das condições 
obrigatórias para a aceitação das reclamações e dos procedimentos para sua 
tramitação.

artigo 8º – dos recursos para o deFensor do seGurado – maPFre 
seGuros
o deFensor do seGurado – maPFre seGuros disporá dos meios 
necessários para o exercício independente de suas funções, que lhe será garantido 
pelos órgãos superiores das Empresas por meio da pré-aprovação de um orçamento 
anual.
§ 1º–  o deFensor do seGurado – maPFre seGuros disporá de instalações 

e organização próprias fora das instalações das Empresas envolvidas, 
contando com os equipamentos necessários às suas atribuições. 

§ 2º–  o deFensor do seGurado – maPFre seGuros disporá de uma caixa 
postal de seu uso exclusivo, onde receberá diretamente a correspondência 
dos segurados.

§ 3º– o deFensor do seGurado – maPFre seGuros contará com a 
colaboração dos diretores-presidentes das Empresas, que garantirão o bom 
e pleno funcionamento das relações entre o deFensor do seGurado 
– maPFre seGuros e os diversos órgãos das Empresas.
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a atuação ética é um dos princípios institucionais da maPFre 
no mundo. É por esse motivo que instituímos, de forma pioneira 

no Brasil, o DISQUE FRAUDE, um canal aberto para você 
fazer denúncias sobre quaisquer práticas suspeitas de fraudes 

relacionadas ao seu seguro, com sua identidade mantida em total 
sigilo. Coragem e respeito por você nos permitem ser ousados 

para exigir processos e produtos transparentes, sempre.
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