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REGULAMENTO DE AQUISIÇÃO DO APLUBCARD

1. Este regulamento disciplina a aquisição do Cartão de Benefícios (APLUBCARD) emitido
pela  Associação  de  Preservação  Ambiental  (ECOBIOMA),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
10.326.675/0001-89 e com sede na Avenida Júlio de Castilhos, n° 44, 11º andar, Centro, Porto
Alegre/RS.
2. Para adquirir o APLUBCARD, é preciso preencher integralmente, com seus próprios dados,
a Proposta de Aquisição do Cartão de Benefícios (Proposta) e atender ao valor mínimo de
contribuição nela especificado.
3. Ao adquirir o  APLUBCARD, você, na qualidade de  Associado/Segurado da  ECOBIOMA
(Associado/Segurado), passará a usufruir os benefícios descritos nos itens 3.1 a 3.4 a seguir
(Benefícios Básicos), desde que atendidas todas as exigências contidas neste Regulamento. 
3.1. Rede de Benefícios APLUB: cartão que dá direito ao Associado/Segurado de usufruir dos
benefícios oferecidos pela rede credenciada com preços diferenciados junto à área de saúde e
dos descontos em áreas de bem-estar e lazer. São mais de oito mil parceiros reunidos em uma
grande rede de descontos, para proporcionar mais facilidades no dia a dia do titular do cartão
APLUBCARD. A rede conveniada encontra-se disponível no site www.aplub.com.br/rba.
3.2.  PECÚLIO:  Plano  de  Pecúlio  Coletivo  de  Previdência  Complementar  instituído  por
liberalidade  da  ECOBIOMA (Instituidora)  e  de  responsabilidade  da  Associação  dos
Profissionais  Liberais  Universitários  do  Brasil  (APLUB)  –  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
92.672.070/0001-04 e com sede na Avenida Júlio de Castilhos, nº 10, Centro, Porto Alegre/RS
–, que foi aprovado através do Processo SUSEP nº 010.003167/01-12.
3.2.1.  O  Benefício Básico de Pecúlio,  cuja  cobertura é vitalícia,  garante o pagamento do
benefício – no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – exclusivamente em caso de morte do
próprio Associado/Segurado ativo, identificado e com os pagamentos em dia.
3.2.2.  Ao  beneficiário  devidamente  habilitado,  desde que atendidos  todos os  requisitos  do
Pecúlio, será pago o benefício.
3.2.3. Não há prazo de carência.
3.2.4. Está previsto um carregamento de 30% para fazer face às despesas de administração,
colocação e corretagem.
3.3.  SEGURO  DE  ACIDENTES  PESSOAIS  (AP):  Seguro  instituído  por  liberalidade  da
ECOBIOMA (Estipulante)  e  de  responsabilidade  da  Capemisa  Seguradora  de  Vida  e
Previdência S/A (CAPEMISA) – inscrita no CNPJ sob o nº 08.602.745/0001-32 e com sede na
Rua São Clemente, nº 38, na cidade do Rio de Janeiro/RJ –, que foi  aprovado através do
Processo SUSEP nº 15414.004510/2012-11.
3.3.1. O Benefício Básico de Acidentes Pessoais garante o pagamento do benefício – no valor
de R$ 1.000,00 (um mil reais) – no caso de IPA e MA do próprio Associado/Segurado ativo.
3.3.2. Morte Acidental (MA): garante o pagamento do Capital Segurado ao(s) Beneficiário(s)
caso o Associado/Segurado venha a falecer em consequência de acidente coberto.
3.3.3. Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): garante uma indenização ao
Associado/Segurado, relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou
parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.
3.3.4. As indenizações por  IPA e  MA não se acumulam. Se depois de paga indenização por
IPA, verificar-se a morte do  Associado/Segurado, em consequência do mesmo acidente, a
importância já paga por IPA deve ser deduzida dos valores dos Capitais Segurados por morte.
3.4.  SORTEIO:  A  ECOABIOMA é  proprietária  de  Títulos  de  Capitalização  da  Modalidade
Incentivo emitidos e administrados pela APLUB Capitalização S.A., – inscrita no CNPJ sob o
n.º 88.076.302/0001-94, e com sede na Avenida Júlio de Castilhos, nº 10, 5º andar, Centro,
Porto Alegre/RS –, e aprovados pela SUSEP através do processo nº 15414.004322/2012-85.
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3.4.1.  A  fim  de  incentivar  a  venda  do  seu  APLUBCARD,  a  ECOBIOMA cederá  aos
Associados/Segurados o  direito  de  concorrer  a  sorteios  semanais,  aos  sábados,  pela
extração  da  Loteria  Federal,  a  partir  do  mês  imediatamente  seguinte  ao  seu  primeiro
pagamento,  no  valor  bruto  correspondente  a  2.000  (duas  mil)  vezes  o  valor  da  sua
contribuição, ou, se optar pelo pagamento com débito em conta corrente, a 2.500 (duas mil e
quinhentas) vezes o valor da contribuição. Sobre as premiações brutas haverá incidência de
25% (vinte e cinco por cento) de IR, conforme legislação vigente.
3.4.2.  A  cada  12  (doze)  meses  de  contribuição,  o  Associado/Segurado (ou  beneficiário)
receberá outros 12 (doze) meses de participação em sorteios, após o encerramento do plano
participante desta promoção. O encerramento do plano poderá ocorrer por cancelamento (falta
de pagamento ou solicitação) ou em caso de óbito do Associado/Segurado, quando o direito
de concorrer aos sorteios passará a ser cedido ao(s) beneficiário(s) deste.
3.4.3. Para concorrer aos prêmios de sorteios, o Associado/Segurado receberá "Conjuntos da
Sorte" de acordo com o valor da sua contribuição. Cada "Conjunto da Sorte" distribuído se
refere a uma contribuição máxima de R$ 120,00, cuja premiação equivalente dependerá da
forma de pagamento escolhida pelo Associado/Segurado. O "Conjunto da Sorte" é composto
por 3 (três) dezenas, com possibilidade de repetição e ordem de apuração pré-determinada,
compreendidas entre "00" (zero) e "99" (noventa e nove).
3.4.4. O Associado/Segurado será contemplado quando o seu “Conjunto da Sorte” coincidir
com as 3 (três) dezenas formadas, na ordem em que são citadas, pela dezena simples e
unidade simples do 1º (primeiro) ao 3º (terceiro) prêmio da Extração da Loteria Federal. O
“Conjunto  da  Sorte”  que  contiver  as  dezenas  apuradas  em  ordem  diferente  não  será
considerado contemplado.
3.4.5. O  Associado/Segurado concorrerá em todos os sorteios previstos, mesmo que seja
contemplado em algum deles, enquanto mantiver seus pagamentos em dia.
4.  Ao  adquirir  o  APLUBCARD,  você,  na  qualidade  de  Associado/Segurado,  passará  a
usufruir  dos  benefícios  escolhidos  (Benefícios  Adicionais)  e  devidamente  assinalados  na
Proposta,  desde que atendidas todas as exigências contidas neste Regulamento.  A seguir
estão descritas as opções disponíveis de Benefícios Adicionais.
4.1.  PECÚLIO:  Plano  de  Pecúlio  Individual  de  Previdência  Complementar  instituído  por
liberalidade da ECOBIOMA (Instituidora) e de responsabilidade da APLUB, que foi aprovado
através do Processo SUSEP nº 010.000236/00-46 (PP 525, de 16 a 60 anos) e do Processo
SUSEP nº 15414.003252/2006-08 (PP 526, de 61 a 75 anos).
4.1.1. O Benefício Adicional de Pecúlio, cuja cobertura é vitalícia, garante o pagamento do
valor  de  benefício  preenchido  na  Proposta exclusivamente  em caso  de  morte  do  próprio
Associado/Segurado ativo, identificado e com os pagamentos em dia.
4.1.2.  Ao  beneficiário  devidamente  habilitado,  desde que atendidos  todos os  requisitos  do
Pecúlio, será pago o benefício.
4.1.3. PP 525: Não há prazo de carência.
4.1.4. PP 526: O período de carência para morte natural é de 12 meses, contados a partir do
início  da  vigência  do  plano,  período  este  em  que  o(s)  beneficiário(s)  faz(em)  jus  a  um
percentual do benefício conforme consta na tabela abaixo.

4.1.5. Está previsto um carregamento de 30% para fazer face às despesas de administração,
colocação e corretagem.
4.2. PECÚLIO COMBO: Plano de Pecúlio Coletivo de Previdência Complementar instituído por
liberalidade da ECOBIOMA (Instituidora) e de responsabilidade da APLUB, que foi aprovado
através do Processo SUSEP nº 010.003167/01-12.
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4.2.1.  O  Benefício  Adicional de  Pecúlio  Combo,  cuja  cobertura  é  vitalícia,  garante  o
pagamento do benefício – no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – exclusivamente em caso
de morte do próprio Associado/Segurado ativo, identificado e com os pagamentos em dia.
4.2.2.  Ao  beneficiário  devidamente  habilitado,  desde que atendidos  todos os  requisitos  do
Pecúlio, será pago o benefício.
4.2.3. O período de carência para morte natural é de 1 (um) mês e não há prazo de carência
para morte acidental.
4.2.4. Está previsto um carregamento de 30% para fazer face às despesas de administração,
colocação e corretagem.
4.2.5. O pecúlio combo (código 908) terá um benefício acumulado, respeitando o limite máximo
de R$ 10.000,00 por CPF.
4.3.  SEGURO  DE  ACIDENTES  PESSOAIS  (AP):  Seguro  instituído  por  liberalidade  da
ECOBIOMA (Estipulante) e de responsabilidade da CAPEMISA, que foi aprovado através do
Processo SUSEP nº 15414.004510/2012-11.
4.3.1. Morte Acidental (MA): garante o pagamento do Capital Segurado ao(s) Beneficiário(s)
caso o Associado/Segurado venha a falecer em consequência de acidente coberto.
4.3.2. Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): garante uma indenização ao
Associado/Segurado, relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou
parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. O
Capital Segurado será automaticamente reintegrado após cada acidente. A reintegração não
se dá para o mesmo acidente e não importa em cobrança de qualquer prêmio adicional, além
do já estipulado para o montante do capital original.
4.3.3. As indenizações por  IPA e  MA não se acumulam. Se depois de paga indenização por
IPA, verificar-se a morte do  Associado/Segurado, em consequência do mesmo acidente, a
importância já paga por IPA deve ser deduzida dos valores dos Capitais Segurados por morte.
4.3.4. No caso da ocorrência do evento coberto, após conclusão do tratamento, ou esgotados
os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez
permanente quando da alta médica definitiva, a Seguradora deve pagar uma indenização, de
acordo com os percentuais estabelecidos na Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de
Invalidez Permanente constante nas Condições Gerais do seguro.
4.3.5. 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 consequência direta à morte, ou a invalidez permanente
por Acidente, do Associado/Segurado, ou que torne necessário tratamento médico.
4.3.6. No caso do Acidentes Pessoais Combo (618), terá um benefício acumulado, respeitando
o limite máximo de R$ 20.000,00 por CPF.
4.4. SEGURO DE RENDA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (RIT): Seguro instituído por
liberalidade da ECOBIOMA e de responsabilidade da CAPEMISA, que foi aprovado através do
Processo SUSEP nº 15414.004510/2012-11.
4.4.1. A garantia de RIT tem por objetivo garantir uma renda por incapacidade temporária ao
Associado/Segurado que,  por  motivo  de  doença  ou  acidente  pessoal  coberto,  ficar
incapacitado de exercer a sua principal atividade laboral remunerada.
4.4.2.  A  garantia  de  Renda  por  Incapacidade  Temporária  decorrente  de  LER (lesões  por
esforço  repetitivo)  e  DORT (distúrbios  osteomusculares  relacionados  ao  trabalho)  tem por
objetivo garantir o pagamento de uma Renda ao Associado/Segurado que fique incapacitado
de exercer a sua principal atividade laboral remunerada, em decorrência de LER e/ou DORT.
4.4.3. Essas garantias estão limitadas ao pagamento de, no máximo, 365 (trezentos e sessenta
e cinco) diárias por evento e ano de vigência do Seguro. Haverá uma carência de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data de início de vigência da cobertura individual, durante o qual o
Associado/Segurado não terá direito à garantia do seguro.
4.4.4. A franquia será de 15 (quinze) dias ininterruptos, por evento, contados a partir da data do
afastamento  da  atividade  laboral  remunerada  do  Associado/Segurado,  por  determinação

REGULAMENTOS PRODUTOS ECOBIOMA 4



médica, durante o qual o  Associado/Segurado não terá direito ao recebimento das rendas
para qualquer outro evento subsequente.
4.4.5.  Além da atualização monetária,  haverá  reenquadramento etário  conforme Condições
Contratuais do Seguro.
4.5.  SEGURO  DE  DIÁRIA  DE  INTERNAÇÃO  HOSPITALAR  (DIH):  Seguro  instituído  por
liberalidade da ECOBIOMA e de responsabilidade da CAPEMISA, que foi aprovado através do
Processo SUSEP nº 15414.004510/2012-11.
4.5.1. A garantia de  DIH tem por objetivo garantir ao  Associado/Segurado o pagamento de
indenização  proporcional  ao  período  de  internação,  em  consequência  de  doença  ou  de
acidente pessoal coberto. A garantia de Diária de Internação Hospitalar por Convalescença
garante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor indenizado, decorrente do mesmo
evento gerador da  DIH.  A Diária de Internação Hospitalar em UTI garante o pagamento de
200% (duzentos por cento) do valor indenizado, decorrente do mesmo evento gerador da DIH.
4.5.2. A garantia de Diária de Internação Hospitalar por Doenças Graves garante o pagamento
de 200% (duzentos por cento) do valor indenizado, decorrente das seguintes doenças graves:
Acidente  Vascular  Cerebral  (AVC),  Cirurgia  Coronariana,  Insuficiência  Renal  Crônica,
Neoplasia (Câncer) ou Transplante de Órgãos Vitais.
4.5.3. Haverá carência de 90 (noventa) dias, a contar da data de início de vigência da cobertura
individual, e a franquia será de 1 (um) dia, ou seja, somente estarão cobertas as internações
hospitalares  efetivadas a partir  do segundo dia  da respectiva  internação hospitalar  e  após
cumprido o período de carência.
4.5.4.  Além da atualização monetária,  haverá  reenquadramento etário  conforme Condições
Contratuais do Seguro.
4.6. Além dos Benefícios Adicionais supracitados, há também assistências disponíveis para
escolha na Proposta.
5. Todas as garantias estão limitadas aos eventos pessoais cobertos, com exceção dos riscos
excluídos,  observadas as Condições Gerais  e  Contratuais  do Seguro e o Regulamento  do
plano.
6. CONDIÇÕES DE COBERTURA: Para usufruir dos  Benefícios Básicos e dos  Benefícios
Adicionais, é preciso atender às seguintes condições: (I) ser pessoa física; (II) atender aos
critérios de idade abaixo especificados;  (III)  estar  em perfeitas condições de saúde;  e  (IV)
entregar  ao  agente  angariador  a  Proposta devidamente  preenchida  e  assinada  com  os
Benefícios Adicionais escolhidos devidamente assinalados.

6.1. Os  Associados/Segurados com 16 ou 17 anos estarão na condição de dependente e
devem ser assistidos pelos pais, tutores ou curadores.
7. Os valores de Capital Segurado e Benefício serão aqueles definidos na Proposta.
8.  O  Associado/Segurado se  tornará  inativo  caso  não  quite  os  pagamentos  junto  a
ECOBIOMA até a data de seu respectivo vencimento.
9. Não haverá devolução dos valores pagos nem qualquer direito a resgate.
10. Os Capitais Segurados, os Benefícios e a Contribuição à  ECOBIOMA serão atualizados
anualmente, na data de aniversário de adesão ao  Cartão, pelo IPC/FGV acumulado nos 12
meses que antecedem o mês da atualização.
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11. O início da vigência dos benefícios contratados, bem como do direito de sorteio cedido pela
ECOBIOMA, ocorrerá no dia 1º do mês subsequente à aquisição do APLUBCARD, o que se
perfectibilizará no recebimento da Carta de Boas-vindas pelo Associado/Segurado.
12. FORMA DE PAGAMENTO: A 1ª mensalidade deverá ser paga no momento da contratação
do APLUBCARD. As demais parcelas deverão ser pagas através de DOC (Boleto Bancário) ou
ADC (Autorização de Débito em Conta).
13. Este Regulamento do APLUBCARD, o Regulamento do Pecúlio, as Condições Gerais dos
AP, RIT e DIH, o Regulamento da Promoção Comercial (Sorteio) e os Regulamentos de todas
as assistências constantes na Proposta, em sua forma integral, encontram-se disponíveis no
site www.ecobioma.com.br/regulamento.  
13.1. Além das condições dispostas neste Regulamento, deverão ser respeitados todos os
requisitos obrigatórios estipulados de forma integral nos Regulamentos e Condições Gerais de
cada Benefício Básico ou Benefício Opcional.
14. O foro competente para dirimir eventuais questões oriundas do presente Regulamento será
o do domicílio do Titular do APLUBCARD.
15. INFORMAÇÕES: 0800.600.8600
15.1. Para requerer o benefício, o beneficiário deverá entrar em contato através do telefone
supracitado.
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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO "APLUB VIDA EM DOBRO"
 (PROC. SUSEP Nº 15414.004322/2012-85) da  APLUB Capitalização S.A.

A ECOBIOMA - Associação de Preservação Ambiental, uma Associação voltada para
a preservação da Floresta Amazônica, com sede na Avenida Júlio de Castilhos, 44, 11º andar,
na  cidade  de  Porto  Alegre/RS,  CEP  90.030-130,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
10.326.675/0001-89,  é  proprietária  de  Títulos  de  Capitalização  da  Modalidade  Incentivo
emitidos  e  administrados  pela  APLUB  Capitalização  S.A.,  inscrita  no  CNPJ/MF sob  o  nº
88.076.302/0001-94, com base em Plano de Capitalização aprovado pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP conforme Processo nº 15414.004322/2012-85.

Ao realizar contribuições para a ECOBIOMA no âmbito da campanha “APLUB Vida em
Dobro”  e  atender  às  demais  condições  estabelecidas  neste  Regulamento,  o  associado
receberá  a  cessão  do  direito  de  participação  em  sorteios  semanais  no  valor  bruto
correspondente  a  2.000  (duas  mil)  vezes  o  valor  da  sua  contribuição.  Caso  opte  pelo
pagamento da contribuição com débito em conta corrente, o prêmio bruto por sorteio passará a
ser igual a 2.500 (duas mil e quinhentas) vezes o valor da contribuição. Sobre as premiações
brutas haverá incidência de 25% (vinte e cinco por cento) de IR, conforme legislação vigente.

A cada 12 (doze) meses de contribuição, o associado (ou beneficiário) receberá outros 12
(doze) meses de participação em sorteios, após o encerramento do plano participante desta
promoção. O encerramento do plano poderá ocorrer por cancelamento (falta de pagamento ou
solicitação) ou em caso de óbito do associado, quando o direito de concorrer aos sorteios
passará a ser cedido ao(s) beneficiário(s) deste.

A Promoção Comercial será realizada em todo o território nacional e iniciará a partir
de 01/01/2013, com data de término indefinido. A participação do associado nos sorteios
iniciará  no  mês  imediatamente  seguinte  à  sua  primeira  contribuição,  sendo  que
continuará vigente  enquanto o associado estiver  contribuindo e pelo prazo adicional
estipulado no parágrafo anterior.

Os sorteios serão apurados pelas extrações da Loteria Federal, aos sábados, iniciando no
mês  subsequente  ao  da  primeira  contribuição  realizada  pelo  associado.  Não  ocorrendo
extração da Loteria Federal na data prevista, será considerada a extração seguinte que vier a
ser por ela realizada. Os resultados da Loteria Federal poderão ser acompanhados por meio do
site http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/federal/federal_resultado.asp,  bem  como  em
todas as Casas Lotéricas do Brasil.

Caso  a  Caixa  Econômica  Federal  suspenda  definitivamente  as  extrações  da  Loteria
Federal, ou modifique as referidas extrações de forma que não mais coincidam com as regras
de apuração de sorteio estabelecidas neste Regulamento, ou haja qualquer impedimento à
utilização dos resultados da Loteria Federal para apuração dos sorteios, num prazo máximo de
90 (noventa) dias, em local de livre acesso ao público será realizada a apuração com aparelhos
próprios, sob fiscalização de auditoria independente e nas mesmas condições previstas nos
itens anteriores, dando-se prévia e ampla divulgação do fato.

Para concorrer aos prêmios de sorteios, o associado receberá “Conjuntos da Sorte” de
acordo com o valor da sua contribuição. Cada “Conjunto da Sorte” distribuído se refere a uma
contribuição  máxima  de  R$120,00,  cuja  premiação  equivalente  dependerá  da  forma  de
pagamento escolhida pelo associado.

Sempre que a contribuição total  da proposta superar R$120,00, serão gerados tantos
“Conjuntos da Sorte” quantos sejam necessários, conforme tabela abaixo.
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Contribuição Quantidade de “Conjuntos da Sorte”

Até R$120,00 1 conjunto

De R$120,01 até R$240,00 2 conjuntos

De R$240,01 até R$360,00 3 conjuntos

De R$360,01 até R$480,00 4 conjuntos

(...) (...)

De R$1.080,01 até R$1.200,00 10 conjuntos

Exemplo: Uma contribuição de R$150,00 irá gerar um “Conjunto da Sorte” para R$120,00
e outro para R$30,00, sendo as premiações brutas, em caso de débito em conta (2.500 vezes),
iguais a R$300.000,00 e R$75.000,00, respectivamente.

Cada  “Conjuntos  da  Sorte”  é  composto  por  3  (três)  dezenas,  com  possibilidade  de
repetição e ordem de apuração pré-determinada, compreendidas entre “00” (inclusive) e “99”
(inclusive).

Para a apuração do “Conjunto da Sorte” a ser contemplado em cada um dos sorteios
previstos serão utilizadas as 03 (três) dezenas, apuradas pela extração da Loteria Federal da
respectiva data de sorteio.

As dezenas do “Conjunto da Sorte” contemplado serão determinadas da seguinte forma:

a) 1ª Dezena Apurada: será determinada pela dezena simples e unidade simples, lidas
nesta ordem, do 1º prêmio da Extração da Loteria Federal;

b) 2ª Dezena Apurada: será determinada pela dezena simples e unidade simples, lidas
nesta ordem, do 2º prêmio da Extração da Loteria Federal;

c) 3ª Dezena Apurada: será determinada pela dezena simples e unidade simples, lidas
nesta ordem, do 3º prêmio da Extração da Loteria Federal.

Será considerado contemplado o Título que contiver o “Conjunto da Sorte” coincidente
com as 03 (três) dezenas apuradas exatamente na mesma ordem em que são citadas acima,
nos itens a, b e c.

O “Conjunto da Sorte” que contiver as dezenas apuradas em ordem diferente não será
considerado contemplado.

Para  exemplificar  a  forma  de  apuração  do  “Conjunto  da  Sorte”  contemplado  segue
resultado hipotético da Extração da Loteria Federal. 

Extração da Loteria Federal

1º prêmio = 1 5 9 4 5

2º prêmio = 4 6 7 2 9

3º prêmio = 5 3 0 0 8

4º prêmio = 4 0 1 4 3

5º prêmio = 3 0 1 2 3

REGULAMENTOS PRODUTOS ECOBIOMA 8



Dezena Apurada 1ª 2ª 3ª

Conjunto da Sorte contemplado 45 29 08

O associado contemplado no sorteio será avisado por meio de e-mail, telefone, carta, sítio
eletrônico  da  Promotora,  mídia  impressa  ou  eletrônica,  ou  mediante  outro  canal  de
comunicação.

O prêmio será disponibilizado ao contemplado num prazo máximo de 15 (quinze) dias
úteis, contados da data da realização do sorteio, desde que o ganhador apresente cópia legível
dos seguintes documentos:

a) CPF/MF e Carteira de identidade válidos; e

b) Comprovante  de residência atualizado (expedido,  no máximo,  há 180 dias da
apresentação).

Na hipótese do associado ser contemplado, a presente cessão aperfeiçoar-se-á, ficando
condicionada  à  aceitação,  por  parte  do  associado  de  todos  os  termos,  bem como  a  sua
expressa concordância em autorizar o resultado do sorteio, permitindo o uso de seu direito de
voz e imagem.

Este Regulamento está disponível para consulta em www.aplub.com.br.

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE SORTEIOS

A ECOBIOMA - Associação de Preservação Ambiental,  inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.326.675/0001-89,  como  Promotora  desta  Campanha,  é  detentora  dos  direitos  de
participação nos sorteios decorrentes dos Títulos de Capitalização adquiridos em seu nome da
APLUB Capitalização S.A.  e,  nessa qualidade,  para que se viabilizem os pagamentos dos
prêmios  aos  participantes  conforme previsto  neste  Regulamento,  por  estes  exatos  termos,
cede e transfere incondicionalmente, total ou parcialmente aos participantes os seus direitos de
participação nos sorteios. Esta cessão de direitos somente se aperfeiçoará com a reclamação
do prêmio pelo participante cessionário, que deverá fazê-lo no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias contados desde a data do sorteio. O prêmio não reclamado dentro desse prazo
será revertido para a Promotora.
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BENEFÍCIO BÁSICO DE PECÚLIO DE R$ 1.000,00
 (PROC. SUSEP Nº 010.003167/01/12) da APLUB.

DAS CARACTERÍSTICAS
Art.  1º  -  A  Associação  dos  Profissionais  Liberais  Universitários  do  Brasil  -  APLUB,
doravante denominada EAPP, institui o Plano de Pecúlio, estruturado no Regime Financeiro de
Repartição  Simples,  na  modalidade  de  Benefício  Definido,  descrito  neste  Regulamento  e
devidamente  aprovado  pela  Superintendência  de  Seguros  Privados  -  SUSEP,  através  do
Processo n.º 010.003167/01-12.
Parágrafo Único -  DEVIDO A NATUREZA DO REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO
SIMPLES, ESTE PLANO NÃO PERMITE CONCESSÃO DE RESGATE, SALDAMENTO OU
DEVOLUÇÃO  DE  QUAISQUER  CONTRI-BUIÇÕES  PAGAS,  UMA  VEZ  QUE  CADA
CONTRIBUIÇÃO É DESTINADA A CUSTEAR O RISCO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO
NO PERÍODO.
Art. 2º - Este Regulamento estabelece os direitos e as obrigações da EAPP, da Instituidora ou
Averbadora, dos Associados/Segurados do Plano e de seu(s) beneficiário(s).
Art.  3º  - Este  Regulamento  será  complementado  por  Contrato  firmado  entre  a  EAPP,  a
Instituidora  ou  Averbadora,  contendo  as  condições  particulares  e  específicas  de
operacionalização do plano. 
Parágrafo Único -  O Contrato observará  as normas legais e regulamentares em vigor  e o
disposto no Regulamento.

DO OBJETIVO
Art. 4º - O objetivo deste Plano é a concessão de um Pecúlio ao(s) beneficiário(s) indicado(s)
do  Associado/Segurado  vinculado  a  uma  pessoa  jurídica,  denominada  Instituidora  ou
Averbadora, em decorrência da morte do Associado/Segurado ocorrida durante o período de
cobertura  e após cumprido  o  período de carência  estabelecido pelo Plano,  observadas as
demais condições deste Regulamento.

DAS DEFINIÇÕES
Art. 5º - Para efeito deste Regulamento, considera-se :
I. Acidente Pessoal: o evento, com data caracterizada e perfeitamente conhecida, externo,
súbito, involuntário e violento, causador de lesão física, que, por si só, independente de toda e
qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do Associado/Segurado.
II.  Averbadora:  é  a  pessoa  jurídica  contratante,  a  qual  os  Associados/Segurados  estão
vinculados, que não efetua contribuições para o Plano.
III.  Beneficiário(s): a(s)  pessoa(s)  indicada(s)  na proposta de inscrição ou em documento
específico, para receber o pagamento relativo ao benefício contratado.
IV. Benefício: o pagamento que o(s) beneficiário(s) recebe(m) em função da ocorrência do
evento gerador durante o período de cobertura.
V. Benefício Definido: a modalidade de plano segundo a qual o valor do benefício contratado
é previamente estabelecido na proposta de inscrição.
VI.  Carregamento: é  o  percentual  incidente  sobre  as  contribuições  pagas  pelo
Associado/Segurado  e/ou  Instituidora,  para  fazer  face  às  despesas  administrativas,  de
corretagem e colocação do Plano.
VII. Certificado de Associado/Segurado: o documento emitido pela EAPP que caracteriza a
aceitação do interessado no Plano subscrito. 
VIII. Contrato:  o instrumento particular firmado entre a EAPP e a Instituidora ou Averbadora,
que tem por objetivo estabelecer as condições específicas e particulares do Plano, bem como
os direitos e obrigações das partes.
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IX. Contribuição: o valor pago à EAPP para o custeio do Plano contratado.
X.  Data  de  Registro: a  data  de  recebimento,  pela  EAPP,  da  proposta  de  inscrição  do
interessado em participar do Plano.
XI. EAPP: É a Entidade Aberta de Previdência Privada ou Sociedade Seguradora autorizada a
instituir planos de Previdência Privada Aberta.
XII. Evento Gerador: a morte do Associado/Segurado ocorrida durante o período de cobertura
do Plano.
XIII. Doenças, Lesões e Sequelas Preexistentes: são aquelas que o Associado/Segurado ou
seu responsável saiba ser portador ou sofredor na data da assinatura da proposta de inscrição.
XIV. Indexador: o índice contratado para atualização monetária dos valores relativos ao Plano,
na forma estabelecida por este Regulamento.
XV. Início de Vigência do Plano: a data de aceitação da proposta de inscrição pela EAPP.
XVI.  Instituidora: a  pessoa  jurídica  contratante,  a  qual  os  Associados/Segurados  estão
vinculados, que participa parcial ou integralmente do custeio do Plano.
XVII. Limite de Comercialização: valor máximo estabelecido pela EAPP, inferior ao seu Limite
Técnico.  
XVIII.  Nota  Técnica  Atuarial: o  documento  que  contém a  descrição  e  o  equacionamento
técnico do Plano a que se refere este Regulamento.
XIX.  Associado/Segurado: a  pessoa  física  vinculada,  por  relação  lícita,   direta  ou
indiretamente à Instituidora ou Averbadora, que contrata o Plano.
XX. Pecúlio: o capital a ser pago de uma só vez ao(s) beneficiário(s) em decorrência da morte
do Associado/Segurado.
XXI.  Período de Carência: O LAPSO DE TEMPO, CONTADO A PARTIR DO INÍCIO DE
VIGÊNCIA DO PLANO, DURANTE O QUAL, NA OCORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR,
O(S) BENEFICIÁRIO(S) NÃO TERÁ(ÃO) DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO.
XXII.  Período de Cobertura:  o prazo durante o qual na ocorrência do evento gerador o(s)
beneficiário(s) fará(ão) jus ao benefício contratado nos termos deste Regulamento.
XXIII.  Plano: o conjunto de direitos e obrigações, conforme descrito neste Regulamento e na
respectiva Nota Técnica Atuarial e no Contrato.
XXIV. Proposta  de  Inscrição: o  documento  mediante  o  qual  o  interessado  expressa  a
intenção de aderir ao Plano, concordando com as condições estabelecidas neste Regulamento
e no Contrato.
XXV. Regime Financeiro de Repartição Simples: a estrutura técnica em que as contribuições
pagas por todos os Associados/Segurados do Plano e/ou pela Instituidora, em um determinado
período, deverão ser suficientes para pagar os benefícios decorrentes dos eventos ocorridos
nesse período.
XXVI. Regulamento: o instrumento jurídico que disciplina os direitos e obrigações da EAPP,
da pessoa  jurídica contratante, do Associado/Segurado e do(s) beneficiário(s), bem como as
características  gerais  do  Plano,  sendo  obrigatoriamente  parte  integrante   da   Proposta   de
Inscrição  e  Contrato.

DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO
Art. 6º - PODERÃO PARTICIPAR DO PLANO AS PESSOAS FÍSICAS COM IDADE MÍNIMA
DE  14  ANOS  E  MÁXIMA  DE  80  ANOS,  EM  BOAS  CONDIÇÕES  DE  SAÚDE,  QUE
ATENDEREM AOS REQUISITOS PREVISTOS NESTE REGULAMENTO E NO CONTRATO,
NA DATA DE ASSINATURA DA PROPOSTA DE INSCRIÇÃO.
Art. 7º - A PROPOSTA DE INSCRIÇÃO É INDIVIDUAL, DEVENDO O INTERESSADO, ALÉM
DE  ASSINAR,  PREENCHER  TODOS  OS  CAMPOS  APLICÁVEIS  DO  FORMULÁRIO
PRÓPRIO  INDICANDO,  INCLUSIVE,  SEUS  BENEFICIÁRIOS  E  O  PERCENTUAL  DE
PARTICIPAÇÃO DE CADA UM NO BENEFÍCIO.
§  1º  -  O  ASSOCIADO/SEGURADO  PODERÁ,  A  QUALQUER  TEMPO,  SUBSTITUIR  OS
BENEFICIÁRIOS INDICADOS, BEM COMO O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA
UM, MEDIANTE COMUNICAÇÃO POR ESCRITO À EAPP.
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§  2º  -  CASO  UM  OU  MAIS  BENEFICIÁRIOS  VENHAM  FALECER  ANTES  DO
ASSOCIADO/SEGURADO,  O  BENEFÍCIO  SERÁ  REDISTRIBUÍDO  ENTRE  OS
REMANESCENTES  EM  PARTES  PROPORCIONAIS  OBSERVADO  O  PERCENTUAL
INDICADO DE PARTICIPAÇÃO DE CADA UM. 
§  3º  -  NÃO  HAVENDO  EXPRESSA  INDICAÇÃO  DE  BENEFICIÁRIOS,  OU  NA  FALTA
DELES,  SERÃO  CONSIDERADOS  COMO  TAIS  OS  SUCESSORES  LEGÍTIMOS,
OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Art. 8º - A aceitação da proposta de inscrição será automática, caso não haja manifestação em
contrário por parte da EAPP, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data do
seu registro.
Parágrafo  Único  - A  não  aceitação  será  comunicada  pela  EAPP  por  escrito  ao
Associado/Segurado, fundamentada na legislação vigente, com a consequente devolução dos
valores já pagos, atualizados monetariamente até a data da efetiva restituição.
Art. 9º - Para aceitação da proposta de inscrição, a EAPP poderá exigir comprovação de renda
e/ou  provas  de  saúde,  tais  como  declaração  complementar  de  saúde  e/ou  de  atividade
laborativa,  relatório  médico,  exames  específicos  e  perícia  médica  correndo  às  custas  as
expensas da EAPP.
Art. 10 - A contratação do Plano dar-se-á mediante assinatura da proposta de inscrição, seu
registro e aceitação pela EAPP, e consequente remessa do certificado de Associado/Segurado.
Art. 11 - É NULA DE PLENO DIREITO A INSCRIÇÃO DO INTERESSADO QUE PRESTAR
DECLARAÇÕES  FALSAS,  ERRÔNEAS  OU  INCOMPLETAS  NA  PROPOSTA  DE
INSCRIÇÃO,  ADULTERANDO  OU  OMITINDO  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  POSSAM
INFLUENCIAR A AVALIAÇÃO DO RISCO E A SUA ACEITAÇÃO PELA EAPP.
Parágrafo  Único  -  A  NULIDADE  DA  INSCRIÇÃO,  EM  RAZÃO  DAS  CAUSAS
MENCIONADAS  NO  CAPUT  ,  ACARRETARÁ  A  PERDA  DE  TODOS  OS  DIREITOS  E
BENEFÍCIO,  BEM  COMO  DOS  VALORES  PAGOS,  SENDO  ASSEGURADO  AMPLO
DIREITO DE DEFESA.
Art.  12  -  AS  OBRIGAÇÕES  DA  EAPP  DECORRENTES  DO  PLANO  CONTRATADO,
SOMENTE SERÃO EXIGÍVEIS  APÓS  A ACEITAÇÃO  DA RESPECTIVA PROPOSTA DE
INSCRIÇÃO  E  QUITAÇÃO,  ANTES  DA OCORRÊNCIA  DO  EVENTO  GERADOR,  DA(S)
CONTRIBUIÇÃO(ÕES) DEVIDA(S) AO PLANO, OBSERVADO O PERÍODO DE CARÊNCIA.
Art. 13 - O Associado/Segurado poderá se inscrever em mais de um Plano, desde que a soma
dos  valores  dos  benefícios  da  mesma  espécie  não  venha  ultrapassar  o  limite  de
comercialização estabelecido pela EAPP.

DO  PAGAMENTO  DA  CONTRIBUIÇÃO,  MANUTENÇÃO  E  DO  CANCELAMENTO  DA
COBERTURA 
Art.  14  -  O Associado/Segurado  e/ou  a  Instituidora  deverá  efetuar  o  pagamento  de  suas
contribuições,  bem  como  a  Averbadora,  nos  casos  previstos  em  Contrato, deverá efetuar
o repasse das mesmas, com a periodicidade mensal, cujo valor será calculado atuarialmente
segundo o benefício subscrito e a Nota Técnica respectiva.
§  1º  - No  Contrato  deverá  constar  discriminação  das  contribuições  cabíveis  ao
Associado/Segurado e à Instituidora.
§ 2º - A Instituidora ou Averbadora que se responsabilizar pelo recolhimento das contribuições
dos  Associados/Segurados,  deverá  repassá-las  à  EAPP  mediante  pagamento  das
contribuições, conforme estabelecido em Contrato.
§ 3º - O NÃO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PELA INSTITUIDORA OU AVERBADORA,
NO PRAZO ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE DESDE QUE NÃO CARACTERIZADA
A INADIMPLÊNCIA DO ASSOCIADO/SEGURADO, NÃO CONSTITUIRÁ MOTIVO PARA O
CANCELAMENTO  DO  CONTRATO  OU  PARA  A  SUSPENSÃO  DOS  BENEFÍCIOS,
FICANDO A PESSOA JURÍDICA SUJEITA ÀS COMINAÇÕES LEGAIS.
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§ 4º - Servirão de comprovante de pagamento da contribuição o débito efetuado em conta
corrente bancária ou cartão de crédito, o recibo de remessa ou de pagamento bancário ou
postal devidamente compensado ou a comprovação do desconto em folha de pagamento.
§ 5º - AS CONTRIBUIÇÕES COM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DE ATRASO DEVERÃO SER
PAGAS ACRESCIDAS DE JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E ATUALIZADAS
MONETARIAMENTE PELO INDEXADOR ADOTADO NO PLANO.
§  6º  - É  expressamente  vedado  o  recolhimento  dos  Associados/Segurados,  a  título  de
contribuição previdenciária, de qualquer valor que exceda o custeio dos benefícios contratados,
na forma definida pela EAPP.
§ 7º - Quando houver o recolhimento, juntamente com a contribuição previdenciária, de outros
valores devidos à Instituidora ou Averbadora contratante, seja a que título for, será destacado
no documento utilizado na cobrança, do valor da contribuição de cada Associado/Segurado,
discriminada por plano contratado.
Art. 15 - QUANDO O PAGAMENTO FOR FEITO MEDIANTE FICHA DE COMPENSAÇÃO OU
EQUIVALENTE, ESTA SERÁ ENVIADA PELA EAPP, DIRETAMENTE OU PELO CORREIO,
COM  ANTECEDÊNCIA  DE,  PELO  MENOS,  10  (DEZ)  DIAS  DA  DATA  DE  SEU
VENCIMENTO. 
Parágrafo Único - O ASSOCIADO/SEGURADO OU INSTITUIDORA/  AVERBADORA QUE
NÃO  RECEBER  A  FICHA  DE  COMPENSAÇÃO  OU  OUTRO  DOCUMENTO
CORRESPONDENTE,  DEVERÁ FAZER O RECOLHIMENTO DE SEU PAGAMENTO POR
VIA POSTAL OU POR ORDEM DE PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA EM
FAVOR DA EAPP, ATÉ A DATA DO VENCIMENTO, INDICANDO SEU NOME, NÚMERO DE
INSCRIÇÃO E ENDEREÇO ATUALIZADO.   
Art.  16  -  O  NÃO  PAGAMENTO  DA(S)  CONTRIBUIÇÃO(ÕES)  PELO
ASSOCIADO/SEGURADO  ATÉ  O  VENCIMENTO  ACORDADO  ACARRETARÁ  A
AUTOMÁTICA SUSPENSÃO DA COBERTURA FICANDO A EAPP ISENTA DE QUALQUER
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE EVENTO GERADOR OCORRIDO DURANTE O PERÍODO
DE SUSPENSÃO.
Parágrafo Único - O ASSOCIADO/SEGURADO PODERÁ REABILITAR A COBERTURA NO
PRAZO MÁXIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, MEDIANTE QUITAÇÃO DO DÉBITO JUNTO A
EAPP READQUIRINDO O DIREITO À COBERTURA A PARTIR DESTA DATA.
Art. 17 - TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO VENCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA  E  NÃO  PAGA,  O  PLANO  SERÁ  CANCELADO  SEM  QUE  SEJA DEVIDA  AO
ASSOCIADO/SEGURADO OU SEU(S) BENEFICIÁRIO(S) A PERCEPÇÃO PROPORCIONAL
DE QUALQUER BENEFÍCIO OU CONTRIBUIÇÕES JÁ PAGAS.
Parágrafo  Único  -  A  EAPP  NOTIFICARÁ  O  ASSOCIADO/SEGURADO  COM
ANTECEDÊNCIA  DE  PELO  MENOS  10  (DEZ)  DIAS  ANTES  DO  TÉRMINO  DO  PRAZO
PREVISTO NO CAPUT DESTE ARTIGO ATRAVÉS DE CORRESPONDÊNCIA AO MESMO,
ADVERTINDO  QUANTO  A  NECESSIDADE  DE  QUITAÇÃO  DAS  CONTRIBUIÇÕES  EM
ATRASO,  SOB PENA DE CANCELAMENTO DO PLANO.
Art.  18  - Em  caso  de  perda  do  vínculo  do  Associado/Segurado  com  a  Instituidora  ou
Averbadora,  a  este  será  oferecida  a  possibilidade  de  permanência  no  quadro  de
Associados/Segurados da EAPP, onde esta deve lhe assegurar o direito de manutenção no
mesmo Plano ou a possibilidade de ingresso em plano individual  equivalente, ou seja, aquele
cuja estrutura possua idênticas bases técnicas, mediante assinatura de uma nova proposta de
inscrição,  na  forma  da  regulamentação  em  vigor,  sem  exigência  de  um  novo  período  de
carência.
Art. 19 - A INSTITUIDORA OU AVERBADORA, PODERÁ SOLICITAR O CANCELAMENTO
DO CONTRATO, SUSPENDENDO, QUANDO FOR O CASO, AS SUAS CONTRIBUIÇÕES
AO  PLANO.  NESTE  CASO  O  ASSOCIADO/SEGURADO  SERÁ  TRANSFERIDO  PARA
PLANO  INDIVIDUAL  EQUIVALENTE,  OU SEJA,  AQUELE  CUJA ESTRUTURA POSSUA
IDÊNTICAS BASES TÉCNICAS, MEDIANTE ASSINATURA DE UMA NOVA PROPOSTA DE
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INSCRIÇÃO  PASSANDO  A  SE  RELACIONAR  DIRETAMENTE  COM  A  EAPP,  SEM
EXIGÊNCIA DE UM NOVO PERÍODO DE CARÊNCIA.
Art.  20 - No caso de perda de vínculo  ou  rescisão contratual  o  Associado/Segurado será
responsável também pela parcela de contribuição a cargo da Instituidora ou terá seu benefício
reduzido na mesma proporção das suas próprias contribuições.

DA ATUALIZAÇÃO
Art.  21  - O  valor  da  contribuição  e  do  benefício  será  atualizado  anualmente  no  mês  de
aniversário da inscrição no plano, pelo Índice Geral de Preços para o Mercado da Fundação
Getúlio Vargas (IGPM/FGV) acumulado nos 12 meses que antecedem o mês anterior ao do
aniversário. 
§ 1º - O benefício de Pecúlio será atualizado monetariamente, desde a data da ocorrência do
evento gerador até a data do efetivo pagamento. 
§ 2º  - Os valores relativos  às  obrigações pecuniárias da EAPP serão acrescidos de juros
moratórios de 0,1% ao mês, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo fixado no artigo
28 deste regulamento, sendo efetuada a partir do primeiro dia posterior ao término do referido
prazo.
Art. 22 - ALÉM DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES SERÁ
RECALCULADO PERIODICAMENTE PARA ADEQUAR O RISCO ATINGIDO PELO GRUPO
DE ASSOCIADOS/SEGURADOS/BENEFICIÁRIOS, PODENDO A EAPP ALTERAR A TAXA
DE  CONTRIBUIÇÃO,  COM  A  FINALIDADE  DE  MANTER  O  EQUILÍBRIO  ATUARIAL,
FINANCEIRO E ECONÔMICO, NA FORMA DA LEI.
§ 1º - AS TAXAS MÉDIAS ADOTADAS NO PLANO, BEM COMO OS CRITÉRIOS TÉCNICOS
E AS DATAS DE RECÁLCULO, CONSTARÃO DO CONTRATO.
§ 2º  -  QUANDO OCORREREM MODIFICAÇÕES SUBSTANCIAIS  NA COMPOSIÇÃO DO
GRUPO, A EAPP RECALCULARÁ AS NOVAS TAXAS.
§  3°  -  AS  TAXAS  MÉDIAS  ADOTADAS  SERÃO  ENCAMINHADAS  À  SUSEP,
ESPECIFICANDO  O  NÚMERO  DO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  REFERENTE  À
APROVAÇÃO DO PLANO,  A INSTITUIDORA OU AVERBADORA RESPONSÁVEL PELO
GRUPO  DE  ASSOCIADOS/SEGURADOS,  O  BENEFÍCIO  A  QUE  SE  REFERE  A  TAXA
MÉDIA E O INÍCIO DE UTILIZAÇÃO DA REFERIDA TAXA. 
§ 4º - NO CONTRATO DEVERÁ CONSTAR A OBRIGATORIEDADE DE A EAPP PRESTAR
AO  CONTRATANTE  E  AO  GRUPO  DE  ASSOCIADOS/SEGURADOS  TODAS  AS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ACOMPANHAMENTO DO PLANO, EM ESPECIAL AS
TAXAS MÉDIAS APÓS O RECÁLCULO, QUANDO FOR O CASO. 

DO CARREGAMENTO
Art.  23  -  A  EAPP  COBRARÁ  CARREGAMENTO,  DE NO MÁXIMO  30% (TRINTA POR
CENTO), SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS
DO PLANO RELATIVAS A ADMINISTRAÇÃO, CORRETAGEM E COLOCAÇÃO, O QUAL
DEVERÁ CONSTAR DO CONTRATO.
§  1º  -  O  CARREGAMENTO  A  CARGO  DO  ASSOCIADO/SEGURADO  CONSTARÁ  DA
PROPOSTA DE INSCRIÇÃO E DO CERTIFICADO DO ASSOCIADO/SEGURADO, E NÃO
SOFRERÁ AUMENTO, FICANDO SUA REDUÇÃO A CRITÉRIO DA EAPP.
§  2º  -  NO  CASO  DE  REDUÇÃO  DO  CARREGAMENTO,  ELA  SERÁ  IDÊNTICA  PARA
TODOS  OS  ASSOCIADOS/SEGURADOS  SUJEITOS  AO  CONTRATO,  SENDO  A  NOVA
TAXA COMUNICADA, POR ESCRITO, A CADA UM DELES E À INSTITUIDORA, QUANDO
FOR O CASO.

DO BENEFÍCIO
Art. 24 - A proposta de inscrição e o certificado do Associado/Segurado indicarão os valores
iniciais da contribuição e do benefício, o período de cobertura, bem como o(s) beneficiário(s),
de acordo com as condições constantes deste Regulamento e do contrato.
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Art. 25 - A alteração do valor do benefício, exceto as atualizações automáticas, deverá ser feita
por intermédio de aditamento com endosso das condições ao plano em vigor, que constará a
respectiva alteração.
Parágrafo  Único  - Deverá  constar  no  documento  de  endosso,  no  mínimo  as  seguintes
informações:
- Nome do Associado/Segurado e assinatura
- Data
- Valores dos acréscimos na contribuição e benefício
- Período de carência
- Número da proposta
- Número do processo SUSEP referente ao plano
- Informação de que ficarão inalteradas as demais cláusulas estabelecidas no Regulamento, no
Contrato de Adesão e na Proposta.
Art. 26 - SERÁ ADOTADO UM PERÍODO DE CARÊNCIA ESTABELECIDO NA PROPOSTA
E NO CONTRATO, QUE NÃO PODERÁ EXCEDER A 2 (DOIS) ANOS, CONTADO A PARTIR
DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PLANO, PERÍODO ESTE EM QUE O(S) BENEFICIÁRIO(S)
NÃO TERÁ(ÃO) DIREITO AO BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR.
§ 1º - Não haverá período de carência em caso de evento gerador decorrente de acidente
pessoal.
§ 2º - O pagamento antecipado das contribuições não reduz o período de carência do Plano.
§  3º  - A  critério  exclusivo  da  EAPP,  o  período  de  carência  poderá  ser  substituído  por
declaração pessoal de saúde e/ou atividade laborativa.
Art. 27 - Para habilitação ao recebimento do benefício, os beneficiários deverão apresentar a
seguinte documentação:
a) Documento de Identidade do Associado/Segurado;
b) Certidão de Óbito do Associado/Segurado;
c) Documento de Identidade, Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento e CPF do(s)
beneficiário(s), e do(s) representante(s) legal(is), se for o caso;
d) Boletim de Ocorrência Policial e Laudo de Necropsia do Instituto Médico Legal, se for   o
caso; 
e) Laudo do médico assistente do Associado/Segurado.
Parágrafo Único -  EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA PARA A COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR OU HABILITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, PODERÃO
SER EXIGIDOS OUTROS DOCUMENTOS, ALÉM DOS CITADOS NO CAPUT DO ARTIGO.
Art.  28  -  O  BENEFÍCIO  SERÁ  DEVIDO  APÓS  A  DATA  DO  FALECIMENTO  DO
ASSOCIADO/SEGURADO  E  SERÁ  PAGO  EM  ATÉ  30  (TRINTA)  DIAS  APÓS  O
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO ANTERIOR.
Art. 29 - NÃO SERÁ CONCEDIDO O BENEFÍCIO DE PECÚLIO QUANDO A MORTE FOR
CONSEQUENCIA  DE  DOENÇA,  LESÃO  OU  SEQUELAS  PREEXISTENTES  À
CONTRATAÇÃO  DO  PLANO,  NÃO  DECLARADA  NA  PROPOSTA  DE  INSCRIÇÃO  E
COMPROVADAMENTE  DE  CONHECIMENTO  DO  ASSOCIADO/SEGURADO,  OU
DECORRENTE  DE  EVENTO  GERADOR  OCORRIDO  DURANTE  O  PERÍODO  DE
SUSPENSÃO DA COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA.
Art.  30  -  EM  CASO  DE  DÚVIDA  JUSTIFICADA  QUANTO  AO  PAGAMENTO  DA
CONTRIBUIÇÃO ANTES DA OCORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR, A EAPP PODERÁ
SOLICITAR DO BENEFICIÁRIO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DAQUELA.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  31  -  A  cada  período  de  seis  meses,  e  sempre  que  solicitado,  será  enviado  ao
Associado/Segurado  extrato  contendo  os  valores  atualizados  de  contribuição  e  benefício
referentes ao plano por ele subscrito.
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Art. 32 - O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE
AS  CONTRIBUIÇÕES  E/OU  BENEFÍCIOS,  DEVERÁ  SER  EFETUADO  POR  QUEM  A
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DETERMINAR.
Art. 33 - No caso de extinção ou vedação do índice de atualização monetária estabelecido no
presente  Regulamento,  a  EAPP adotará  o  Índice  de  Preços  ao Consumidor  da  Fundação
Getúlio Vargas (IPC/FGV),  ou na sua falta serão adotados os procedimentos determinados
pela legislação pertinente ou Órgãos Públicos competentes. 
Art. 34 - O foro competente para dirimir eventuais questões oriundas do presente Regulamento
será o do domicílio do Associado/Segurado.
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BENEFÍCIO POR MORTE (PECÚLIO)
PP 525 (PROC.SUSEP Nº 010.000236/00-46) da APLUB.

DAS CARACTERÍSTICAS
Art.  1º  -  A  Associação  dos  Profissionais  Liberais  Universitários  do  Brasil  (APLUB) ,
doravante denominada EAPP, institui o Plano de Pecúlio, estruturado no Regime Financeiro de
Repartição  Simples,  na  modalidade  de  Benefício  Definido,  descrito  neste  Regulamento  e
devidamente  aprovado  pela  Superintendência  de  Seguros  Privados  -   SUSEP,  através  do
Processo nº 010.000236/00-46.
Parágrafo  único -  DEVIDO A NATUREZA DO REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO
SIMPLES, ESTE PLANO NÃO PERMITE CONCESSÃO DE RESGATE, SALDAMENTO OU
DEVOLUÇÃO  DE  QUAISQUER  CONTRIBUIÇÕES  PAGAS,  UMA  VEZ  QUE  CADA
CONTRIBUIÇÃO É DESTINADA A CUSTEAR O RISCO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO
NO PERÍODO.

DO OBJETIVO
Art. 2º - O objetivo deste Plano é a concessão de um Pecúlio ao(s) beneficiário(s) indicado(s),
em decorrência da morte do Associado/Segurado ocorrida durante o período de cobertura e
após  cumprido  o  período  de  carência  estabelecido  pelo  Plano,  observadas  as  demais
condições deste Regulamento.

DAS DEFINIÇÕES
Art. 3º - Para efeito deste Regulamento, considera-se :
I. Acidente Pessoal: o evento, com data caracterizada e perfeitamente conhecida, externo,
súbito, involuntário e violento, causador de lesão física, que, por si só, independente de toda e
qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do Associado/Segurado.
II.  Beneficiário(s): a(s)  pessoa(s)  indicada(s)  na  proposta  de  inscrição  ou  em documento
específico, para receber o pagamento relativo ao benefício contratado.
III.  Benefício: o pagamento que o(s) beneficiário(s) recebe(m) em função da ocorrência do
evento gerador durante o período de cobertura.
IV. Benefício Definido: a modalidade de plano segundo a qual o valor do benefício contratado
é previamente estabelecido na proposta de inscrição.
V.  Carregamento: o  percentual  incidente  sobre  as  contribuições  pagas  pelo
Associado/Segurado, para fazer face às despesas administrativas, de corretagem e colocação
do Plano.
VI. Certificado de Associado/Segurado: o documento emitido pela EAPP que caracteriza a
aceitação do interessado no Plano subscrito. 
VII. Contribuição: o valor pago à EAPP para o custeio do Plano contratado.
VIII.  Data  de  Registro: a  data  de  recebimento,  pela  EAPP,  da  proposta  de  inscrição  do
interessado em participar do Plano.
IX. EAPP: É a Entidade Aberta de Previdência Privada ou Sociedade Seguradora autorizada a
instituir planos de Previdência Privada Aberta.
X. Evento Gerador: a morte do Associado/Segurado ocorrida durante o período de cobertura
do Plano.
XI. Doenças, Lesões e Sequelas Preexistentes: são aquelas que o Associado/Segurado ou
seu responsável saiba ser portador ou sofredor na data da assinatura da proposta de inscrição.
XII. Indexador: o índice contratado para atualização monetária dos valores relativos ao Plano,
na forma estabelecida por este Regulamento.
XIII. Início de Vigência do Plano: a data de aceitação da proposta de inscrição pela EAPP.
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XIV. Limite de Comercialização: Valor máximo estabelecido pela EAPP, inferior ao seu Limite
Técnico.
XV. Nota Técnica Atuarial: o documento que contém a descrição e o equacionamento técnico
do Plano a que se refere este Regulamento.
XVI. Associado/Segurado: a pessoa física que contrata o Plano.
XVII.  Pecúlio: o capital  a ser pago de uma só vez ao(s) beneficiário(s) em decorrência da
morte do Associado/Segurado. 
XVIII.  Período de Carência: O LAPSO DE TEMPO, CONTADO A PARTIR DO INÍCIO DE
VIGÊNCIA DO PLANO, DURANTE O QUAL, NA OCORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR,
O(S) BENEFICIÁRIO(S) NÃO TERÁ(ÃO) DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO.
XIX. Período de Cobertura: o prazo durante o qual  na ocorrência do evento gerador o(s)
beneficiário(s) fará(ão) jus ao benefício contratado nos termos deste Regulamento.
XX. Plano:  o conjunto de direitos e obrigações, conforme descrito neste Regulamento e na
respectiva Nota Técnica Atuarial.
XXI. Proposta de Inscrição: o documento mediante o qual o interessado expressa a intenção
de aderir ao Plano, concordando com as condições estabelecidas neste Regulamento.
XXII. Regime Financeiro de Repartição Simples: a estrutura técnica em que as contribuições
pagas por todos os Associados/Segurados do Plano, em um determinado período, deverão ser
suficientes para pagar os benefícios decorrentes dos eventos ocorridos nesse período.
XXIII. Regulamento: o instrumento jurídico que disciplina os direitos e obrigações da EAPP, do
Associado/Segurado  e  do(s)  beneficiário(s),  bem como as  características  gerais  do  Plano,
sendo  obrigatoriamente  entregue  ao  Associado/Segurado  no  ato  da  inscrição,  como parte
integrante da proposta de inscrição.

DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO, MANUTENÇÃO E CANCELAMENTO
Art. 4º - PODERÃO PARTICIPAR DO PLANO AS PESSOAS FÍSICAS COM IDADE MÍNIMA
DE  14  ANOS  E  MÁXIMA  DE  60  ANOS,  EM  BOAS  CONDIÇÕES  DE  SAÚDE,  QUE
ATENDEREM  AOS  REQUISITOS  PREVISTOS  NESTE  REGULAMENTO,  NA  DATA  DE
ASSINATURA DA PROPOSTA DE INSCRIÇÃO.
Art. 5º - A PROPOSTA DE INSCRIÇÃO É INDIVIDUAL, DEVENDO O INTERESSADO, ALÉM
DE  ASSINAR,  PREENCHER  TODOS  OS  CAMPOS  APLICÁVEIS  DO  FORMULÁRIO
PRÓPRIO  INDICANDO,  INCLUSIVE,  SEUS  BENEFICIÁRIOS  E  O  PERCENTUAL  DE
PARTICIPAÇÃO DE CADA UM NO BENEFÍCIO.
§  1º  -  O  ASSOCIADO/SEGURADO  PODERÁ,  A  QUALQUER  TEMPO,  SUBSTITUIR  OS
BENEFICIÁRIOS INDICADOS, BEM COMO O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA
UM, MEDIANTE COMUNICAÇÃO POR ESCRITO À EAPP.
§  2º  -  CASO  UM  OU  MAIS  BENEFICIÁRIOS  VENHAM  FALECER  ANTES  DO
ASSOCIADO/SEGURADO,  O  BENEFÍCIO  SERÁ  REDISTRIBUÍDO  ENTRE  OS
REMANESCENTES  EM  PARTES  PROPORCIONAIS  OBSERVADO  O  PERCENTUAL
INDICADO DE PARTICIPAÇÃO DE CADA UM.  
§  3º  -  NÃO  HAVENDO  EXPRESSA  INDICAÇÃO  DE  BENEFICIÁRIOS,  OU  NA  FALTA
DELES,  SERÃO  CONSIDERADOS  COMO  TAIS  OS  SUCESSORES  LEGÍTIMOS,
DEFINIDOS  NO  ART.  1.603,  DO  CÓDIGO  CIVIL  BRASILEIRO  COM  ALTERAÇÕES
INTRODUZIDAS PELA LEI 8.971/94. 
Art. 6º - A aceitação da proposta de inscrição será automática, caso não haja manifestação em
contrário por parte da EAPP, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data do
seu registro.
Parágrafo  único  - A  não  aceitação  será  comunicada  pela  EAPP  por  escrito  ao
Associado/Segurado, fundamentada na legislação vigente, com a consequente devolução dos
valores já pagos, atualizados monetariamente até a data da efetiva restituição.
Art. 7º - Para aceitação da proposta de inscrição, a EAPP poderá exigir comprovação de renda
e/ou  provas  de  saúde,  tais  como  declaração  complementar  de  saúde  e/ou  de  atividade
laborativa, relatório médico, exames específicos e perícia médica.
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Art. 8º - A contratação do Plano dar-se-á mediante assinatura da proposta de inscrição, seu
registro e aceitação pela EAPP, e consequente remessa do certificado de Associado/Segurado.
Art. 9º - É NULA DE PLENO DIREITO A INSCRIÇÃO DO INTERESSADO QUE PRESTAR
DECLARAÇÕES  FALSAS,  ERRÔNEAS  OU  INCOMPLETAS  NA  PROPOSTA  DE
INSCRIÇÃO,  ADULTERANDO  OU  OMITINDO  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  POSSAM
INFLUENCIAR A AVALIAÇÃO DO RISCO E A SUA ACEITAÇÃO PELA EAPP.
Parágrafo  único  -  A  NULIDADE  DA  INSCRIÇÃO,  EM  RAZÃO  DAS  CAUSAS
MENCIONADAS  NO  CAPUT  ,  ACARRETARÁ  A  PERDA  DE  TODOS  OS  DIREITOS  E
BENEFÍCIO,  BEM  COMO  DOS VALORES  PAGOS,  NOS  TERMOS  DO  ART.  1444  DO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, SENDO ASSEGURADO AMPLO DIREITO DE DEFESA.
Art. 10 - As obrigações da EAPP decorrentes do Plano contratado, somente serão exigíveis
após a aceitação da respectiva proposta de inscrição e quitação, antes da
ocorrência do evento gerador, da(s) contribuição(ões) devida(s) ao Plano, observado o período
de carência.
Art.  11  -   O  NÃO  PAGAMENTO  DA(S)  CONTRIBUIÇÃO(ÕES)  ATÉ  O  VENCIMENTO
ACORDADO ACARRETARÁ A AUTOMÁTICA SUSPENSÃO DA COBERTURA FICANDO A
EAPP ISENTA DE QUALQUER OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE
EVENTO GERADOR OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO.
Parágrafo único - O ASSOCIADO/SEGURADO PODERÁ REABILITAR A COBERTURA NO
PRAZO MÁXIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, MEDIANTE QUITAÇÃO DO DÉBITO JUNTO A
EAPP READQUIRINDO O DIREITO À COBERTURA A PARTIR DESTA DATA.
Art. 12 - TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO VENCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA E NÃO PAGA,   O CONTRATO SERÁ CANCELADO SEM QUE SEJA DEVIDA AO
ASSOCIADO/SEGURADO OU SEU(S) BENEFICIÁRIO(S) A PERCEPÇÃO PROPORCIONAL
DE QUALQUER BENEFÍCIO OU CONTRIBUIÇÕES JÁ PAGAS.
Parágrafo  único  -  A  EAPP  NOTIFICARÁ  O  ASSOCIADO/SEGURADO  COM
ANTECEDÊNCIA  DE  PELO  MENOS  10  (DEZ)  DIAS  ANTES  DO  TÉRMINO  DO  PRAZO
PREVISTO NO CAPUT DESTE ARTIGO ATRAVÉS DE CORRESPONDÊNCIA AO MESMO,
ADVERTINDO  QUANTO  A  NECESSIDADE  DE  QUITAÇÃO  DAS  CONTRIBUIÇÕES  EM
ATRASO, SOB PENA DE CANCELAMENTO DO CONTRATO.
Art. 13 - O Associado/Segurado poderá se inscrever em mais de um Plano, desde que a soma
dos  valores  dos  benefícios  da  mesma  espécie  não  venha  ultrapassar  o  limite  de
comercialização estabelecido pela EAPP.

DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
Art.  14 - O Associado/Segurado deverá efetuar o pagamento de suas contribuições, com a
periodicidade mensal, cujo valor será calculado atuarialmente segundo o benefício subscrito e
a Nota Técnica respectiva.
§ 1º - Servirão de comprovante de pagamento o débito efetuado em conta bancária ou cartão
de crédito,  a  fatura  mensal  ou  o  recibo  de remessa ou de pagamento  bancário  ou  postal
devidamente compensado. 
§  2º  -  A  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DE  QUALQUER  CONTRIBUIÇÃO  NÃO
ESTABELECE A PRESUNÇÃO DE ESTAREM PAGAS OU QUITADAS AS OBRIGAÇÕES
ANTERIORES.
§ 3º - AS CONTRIBUIÇÕES COM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DE ATRASO DEVERÃO SER
PAGAS ACRESCIDAS DE JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E ATUALIZADAS
MONETARIAMENTE PELO INDEXADOR ADOTADO NO PLANO.
Art. 15 - QUANDO O PAGAMENTO FOR FEITO MEDIANTE FICHA DE COMPENSAÇÃO OU
EQUIVALENTE, ESTA SERÁ ENVIADA PELA EAPP, DIRETAMENTE OU PELO CORREIO,
COM  ANTECEDÊNCIA  DE,  PELO  MENOS,  10  (DEZ)  DIAS  DA  DATA  DE  SEU
VENCIMENTO. 
Parágrafo  único  -  O  ASSOCIADO/SEGURADO  QUE  NÃO  RECEBER  A  FICHA  DE
COMPENSAÇÃO  OU  OUTRO  DOCUMENTO  CORRESPONDENTE,  DEVERÁ  FAZER  O
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RECOLHIMENTO  DE  SEU  PAGAMENTO  POR  VIA  POSTAL  OU  POR  ORDEM  DE
PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA EM FAVOR DA EAPP, ATÉ A DATA
DO  VENCIMENTO,  INDICANDO  SEU  NOME,  NÚMERO  DE  INSCRIÇÃO  E  ENDEREÇO
ATUALIZADO.

DA ATUALIZAÇÃO
Art. 16 - O valor da contribuição e do benefício será atualizado anualmente, no mês de janeiro
pelo  Índice  Geral  de  Preços  para  o  Mercado  da  Fundação  Getúlio  Vargas  (IGPM/FGV)
acumulado nos 12 meses que antecedem ao mês de dezembro.  
§ 1º - A primeira atualização observará o IGPM/FGV acumulado, proporcional ao número de
meses decorridos desde a subscrição.
§ 2º - O benefício de Pecúlio será atualizado monetariamente, desde a data da ocorrência do
evento gerador até a data do efetivo pagamento. 
Art.  17  -  ALÉM  DA  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA,  O  VALOR  DAS  CONTRIBUIÇÕES
SOFRERÁ ACRÉSCIMO ANUALMENTE EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DE IDADE DO
ASSOCIADO/SEGURADO E CONSEQUENTE AUMENTO DE RISCO, COM A FINALIDADE
DE MANTER O EQUILÍBRIO ATUARIAL,  FINANCEIRO E ECONÔMICO DO PLANO,  NA
FORMA DA LEI.
Parágrafo  único  -  O  ACRÉSCIMO  DE  QUE  TRATA  O  CAPUT  DESTE  ARTIGO  SERÁ
REALIZADO NO MÊS IMEDIATAMENTE CONSECUTIVO AO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO
ASSOCIADO/SEGURADO.

DO CARREGAMENTO
Art.  18 - O carregamento será de 30% sobre o valor das contribuições, para fazer face às
despesas do Plano relativas à administração, colocação e corretagem. O percentual adotado
constará da proposta de inscrição.

DO BENEFÍCIO
Art. 19 - A proposta de inscrição e o certificado do Associado/Segurado indicarão os valores
iniciais da contribuição e do benefício, o período de cobertura, bem como o(s) beneficiário(s),
de acordo com as condições constantes deste Regulamento.
Art. 20 - SERÁ ADOTADO UM PERÍODO DE CARÊNCIA ESTABELECIDO NA PROPOSTA
E NO CONTRATO, QUE NÃO PODERÁ EXCEDER A 2 (DOIS) ANOS, CONTADO A PARTIR
DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PLANO, PERÍODO ESTE EM QUE O(S) BENEFICIÁRIO(S)
NÃO TERÁ(ÃO) DIREITO AO BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR.
§ 1º - Não haverá período de carência em caso de evento gerador decorrente de acidente
pessoal.
§ 2º - O pagamento antecipado das contribuições não reduz o período de carência do Plano.
§  3º  - A  critério  exclusivo  da  EAPP,  o  período  de  carência  poderá  ser  substituído  por
declaração pessoal de saúde e/ou atividade laborativa.
Art. 21 - Para habilitação ao recebimento do benefício, os beneficiários deverão apresentar a
seguinte documentação:
a)  Documento de Identidade do Associado/Segurado;
b) Certidão de Óbito do Associado/Segurado;
c) Documento de Identidade, Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento e CPF dos
beneficiários, e do(s) representante(s) legal(is), se for o caso;
d) Boletim de Ocorrência Policial e Laudo de Necrópsia do Instituto Médico Legal, se for o
caso; 
e) Laudo do médico assistente do Associado/Segurado.
Parágrafo único -  EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA PARA A COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR OU HABILITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, PODERÃO
SER EXIGIDOS OUTROS DOCUMENTOS, ALÉM DOS CITADOS NO CAPUT  DO ARTIGO.
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Art.  22  -  O  BENEFÍCIO  SERÁ  DEVIDO  APÓS  A  DATA  DO  FALECIMENTO  DO
ASSOCIADO/SEGURADO  E  SERÁ  PAGO  EM  ATÉ  30  (TRINTA)  DIAS  APÓS  O
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO ANTERIOR.
Art. 23 - NÃO SERÁ CONCEDIDO O BENEFÍCIO DE PECÚLIO QUANDO A MORTE FOR
CONSEQUÊNCIA  DE  DOENÇA,  LESÃO  OU  SEQUELAS  PREEXISTENTES  À
CONTRATAÇÃO  DO  PLANO,  NÃO  DECLARADA  NA  PROPOSTA  DE  INSCRIÇÃO  E
COMPROVADAMENTE  DE  CONHECIMENTO  DO  ASSOCIADO/SEGURADO,  OU
DECORRENTE  DE  EVENTO  GERADOR  OCORRIDO  DURANTE  O  PERÍODO  DE
SUSPENSÃO DA COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA.
Art.  24  -  EM  CASO  DE  DÚVIDA  JUSTIFICADA  QUANTO  AO  PAGAMENTO  DA
CONTRIBUIÇÃO ANTES DA OCORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR, A EAPP PODERÁ
SOLICITAR DO BENEFICIÁRIO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DAQUELA.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  25  - A  cada  período  de  um  mês,  e  sempre  que  solicitado,  será  enviado  ao
Associado/Segurado  extrato  contendo  os  valores  atualizados  de  contribuição  e  benefício
referentes ao plano por ele subscrito.
Art. 26 - O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE
AS  CONTRIBUIÇÕES  E/OU  BENEFÍCIOS,  DEVERÁ  SER  EFETUADO  POR  QUEM  A
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DETERMINAR.
Art. 27 - No caso de extinção ou vedação do índice de atualização monetária estabelecido no
presente  Regulamento,  a  EAPP adotará  o  Índice  de  Preços  ao Consumidor  da  Fundação
Getúlio Vargas (IPC/FGV),  ou na sua falta serão adotados os procedimentos determinados
pela legislação pertinente ou Órgãos Públicos competentes. 
Art. 28 - O foro competente para dirimir eventuais questões oriundas do presente Regulamento
será o do domicílio do Associado/Segurado.
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BENEFÍCIO POR MORTE (PECÚLIO SÊNIOR)
PP 526 (PROC. SUSEP Nº 15414.003252/2006-08) da APLUB.

DAS CARACTERÍSTICAS
Art.  1º  -  A  APLUB  – Associação  dos  Profissionais  Liberais  Universitários  do  Brasil ,
doravante denominada EAPC, institui o Plano de Pecúlio por Morte, estruturado no Regime
Financeiro  de  Repartição  Simples,  na  modalidade  de  Benefício  Definido,  descrito  neste
Regulamento e devidamente aprovado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
através do Processo nº 15414.003252/2006-08.
Parágrafo Único – DEVIDO A NATUREZA DO REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO
SIMPLES, ESTE PLANO NÃO PERMITE CONCESSÃO DE RESGATE, SALDAMENTO OU
DEVOLUÇÃO  DE  QUAISQUER  CONTRIBUIÇÕES  PAGAS,  UMA  VEZ  QUE  CADA
CONTRIBUIÇÃO É DESTINADA A CUSTEAR O RISCO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO
NO PERÍODO.

DO OBJETIVO
Art. 2º -  O objetivo deste Plano é a concessão de um Pecúlio por Morte ao(s) beneficiário(s)
indicado(s), em decorrência da morte do Associado/Segurado ocorrida durante o período de
cobertura  e após cumprido  o  período de carência  estabelecido pelo Plano,  observadas as
demais condições deste Regulamento.
§  1º  -   A  COBERTURA  ESTARÁ  ATIVA  ENQUANTO  HOUVER  INTERESSE  DO
ASSOCIADO/SEGURADO  NA SUA MANUTENÇÃO,  EFETUANDO  O PAGAMENTO  DAS
CONTRIBUIÇÕES  DEVIDAS,  CONFORME  DISPOSTO  NO  ART.  12  DESTE
REGULAMENTO.
§ 2º – O PERÍODO DE COBERTURA CONSTARÁ DA PROPOSTA DE INSCRIÇÃO.

DAS DEFINIÇÕES
Art. 3º - Para efeito deste Regulamento, considera-se :
ACIDENTE PESSOAL:  o evento  com data caracterizada,  exclusivo  e diretamente  externo,
súbito, involuntário, violento, causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e
qualquer causa, tenha como consequência direta a morte do Associado/Segurado.
BENEFICIÁRIO(S): a(s)  pessoa(s)  indicada(s)  na  proposta  de inscrição ou em documento
específico, para receber o pagamento relativo ao benefício contratado.
BENEFÍCIO: o  pagamento  que o(s)  beneficiário(s)  recebe(m)  em função da ocorrência  do
evento gerador durante o período de cobertura.
BENEFÍCIO DEFINIDO: a modalidade de plano segundo a qual o valor do benefício contratado
é previamente estabelecido na proposta de inscrição.
CARREGAMENTO: importância  resultante  da  aplicação  de  percentual  sobre  o  valor  das
contribuições pagas, destinada a atender às despesas administrativas,  de corretagem e de
colocação do plano.
CERTIFICADO DE ASSOCIADO/SEGURADO: documento legal  que formaliza a aceitação,
pela EAPC, do proponente no plano.
CONSIGNANTE: pessoa jurídica responsável,  exclusivamente,  pela efetivação de desconto
em  folha  de  pagamento,  em  favor  da  EAPC,  correspondentes  às  contribuições  dos
Associados/Segurados.
CONTRIBUIÇÃO: o valor correspondente a cada um dos aportes destinados ao custeio do
plano.
DOENÇAS,  LESÕES  E  SEQUELAS  PREEXISTENTES: são  aquelas  que  o
Associado/Segurado ou seu responsável saiba ser portador ou sofredor na data da assinatura
da proposta de inscrição.
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DATA DE PROTOCOLO: a data em que a EAPC recepciona, por meio físico ou eletrônico, a
proposta de inscrição do proponente.
EAPC: É  a  Entidade  Aberta  de  Previdência  Complementar  ou  Sociedade  Seguradora
autorizada a instituir planos de Previdência Complementar Aberta.
EVENTO GERADOR: a ocorrência da morte do Associado/Segurado durante o período de
cobertura.
INDEXADOR: o índice contratado para atualização monetária dos valores relativos ao Plano,
na forma estabelecida por este Regulamento.
INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PLANO: a data de aceitação da proposta de inscrição pela EAPC.
LIMITE DE COMERCIALIZAÇÃO: valor máximo de benefício estabelecido pela EAPC, inferior
ao seu Limite Técnico.
NOTA TÉCNICA ATUARIAL: o documento, previamente aprovado pela SUSEP, que contém a
descrição e o equacionamento técnico do Plano a que se refere este regulamento.
OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS: os valores relativos à devolução de contribuições e o benefício
de pecúlio devido.
ASSOCIADO/SEGURADO: a pessoa física que contrata o Plano.
PECÚLIO  POR  MORTE: o  capital  a  ser  pago  de  uma  só  vez  ao(s)  beneficiário(s)  em
decorrência da morte do Associado/Segurado
PERÍODO  DE  CARÊNCIA:  PERÍODO,  CONTADO  A  PARTIR  DA DATA  DE  INÍCIO  DE
VIGÊNCIA,  DURANTE  O  QUAL,  NA  OCORRÊNCIA  DO  EVENTO  GERADOR,  OS
BENEFICIÁRIOS NÃO TERÃO DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO CONTRATADO.
PERÍODO  DE  COBERTURA: período  durante  o  qual  os  beneficiários,  por  morte  do
Associado/Segurado, farão jus aos benefícios contratados conforme estabelecido no parágrafo
1º do art. 2º deste regulamento.
PLANO: plano de previdência complementar aberta.
PROPONENTE: interessado em contratar o plano.
PROPOSTA DE INSCRIÇÃO: documento em que o proponente, pessoa física, expressa a
intenção de contratar o plano, manifestando pleno conhecimento do regulamento.
REGIME  FINANCEIRO  DE  REPARTIÇÃO  SIMPLES: a  estrutura  técnica  em  que  as
contribuições pagas por todos os Associado/Segurados do Plano, em um determinado período,
deverão ser suficientes para pagar  os benefícios decorrentes dos eventos ocorridos nesse
período.
REGULAMENTO:  instrumento  jurídico  que  disciplina  os  direitos  e  obrigações  das  partes
contratantes,  sendo obrigatoriamente entregue ao Associado/Segurado no ato da inscrição,
como parte integrante da proposta de inscrição.
DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO
Art. 4º - PODERÃO PARTICIPAR DO PLANO AS PESSOAS FÍSICAS COM IDADE MÍNIMA
DE  14  ANOS  E  MÁXIMA  DE  99  ANOS,  EM  BOAS  CONDIÇÕES  DE  SAÚDE,  QUE
ATENDEREM  AOS  REQUISITOS  PREVISTOS  NESTE  REGULAMENTO,  NA  DATA  DE
ASSINATURA DA PROPOSTA DE INSCRIÇÃO.
Parágrafo Único – OS PROPONENTES MENORES, POR OCASIÃO DO PREENCHIMENTO
DA  PROPOSTA  DE  INSCRIÇÃO,  SERÃO  REPRESENTADOS  OU  ASSISTIDOS  PELOS
PAIS, TUTORES OU CURADORES, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGNTE.
Art. 5º - A PROPOSTA DE INSCRIÇÃO É INDIVIDUAL, DEVENDO O PROPONENTE, ALÉM
DE  ASSINAR,  PREENCHER  TODOS  OS  CAMPOS  APLICÁVEIS  DO  FORMULÁRIO
PRÓPRIO  INDICANDO,  INCLUSIVE,  SEUS  BENEFICIÁRIOS  E  O  PERCENTUAL  DE
PARTICIPAÇÃO DE CADA UM NO BENEFÍCIO.
§  1º  -  O  ASSOCIADO/SEGURADO  PODERÁ,  A  QUALQUER  TEMPO,  SUBSTITUIR  OS
BENEFICIÁRIOS INDICADOS, BEM COMO O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA
UM, MEDIANTE COMUNICAÇÃO POR ESCRITO À EAPC.
§  2º  -  CASO  UM  OU  MAIS  BENEFICIÁRIOS  VENHAM  FALECER  ANTES  DO
ASSOCIADO/SEGURADO,  O  BENEFÍCIO  SERÁ  REDISTRIBUÍDO  ENTRE  OS
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REMANESCENTES  EM  PARTES  PROPORCIONAIS  OBSERVADO  O  PERCENTUAL
INDICADO DE PARTICIPAÇÃO DE CADA UM.  
§  3º  -  NÃO  HAVENDO  EXPRESSA  INDICAÇÃO  DE  BENEFICIÁRIOS,  OU  NA  FALTA
DELES,  SERÃO  CONSIDERADOS  COMO  TAIS  OS  SUCESSORES  LEGÍTIMOS,
OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 
Art.  6º  - A  partir  da  data  de  protocolo  da  proposta  de  inscrição,  sua  aceitação  se  dará
automaticamente,  caso  não  haja  manifestação  em contrário  por  parte  da  EAPC no  prazo
máximo de quinze dias.
§ 1º - O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser suspenso nos casos em que seja
necessária, comprovadamente, a requisição de outros documentos ou dados para análise do
risco.
§ 2º - A suspensão a que se refere o § 1º deste artigo cessará com a protocolização dos
documentos ou dos dados solicitados para análise do risco.
§ 3º - A não aceitação deverá ser comunicada ao proponente, por escrito, fundamentada na
legislação e regulamentação vigentes, concomitantemente à devolução de valor já aportado,
atualizado pela variação do índice do plano, apurado entre o último índice publicado antes da
data do recebimento da contribuição e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua
efetiva liquidação, estando ainda sujeito à aplicação de mora e/ou multa conforme art. 19 deste
regulamento.
Art. 7º - Para aceitação da proposta de inscrição, a EAPC poderá exigir comprovação de renda
e/ou  provas  de  saúde,  tais  como  declaração  complementar  de  saúde  e/ou  de  atividade
laborativa, relatório médico, exames específicos e perícia médica.
Art. 8º - A contratação do Plano dar-se-á mediante assinatura da proposta de inscrição, sua
protocolização  e  aceitação  pela  EAPC,  e  consequente  remessa  do  certificado  de
Associado/Segurado.
Art. 9º SE O ASSOCIADO/SEGURADO, POR SI OU POR SEU REPRESENTANTE, FIZER
DECLARAÇÕES INEXATAS  OU OMITIR CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSAM INFLUIR NA
ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE INSCRIÇÃO OU NA MENSURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO,
PERDERÁ O DIREITO AO  BENEFÍCIO CONTRATADO,  ALÉM DE FICAR OBRIGADO À
CONTRIBUIÇÃO VENCIDA.
Parágrafo  Único  -  SE  A  INEXATIDÃO  OU  OMISSÃO  NAS  DECLARAÇÕES  NÃO
RESULTAR  DE  MÁ-FÉ  DO  ASSOCIADO/SEGURADO,  A  EAPC TERÁ  DIREITO  A
RESOLVER O CONTRATO, OU A COBRAR, MESMO APÓS A OCORRÊNCIA DO EVENTO
GERADOR, A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO.
Art.  10  -  AS  OBRIGAÇÕES  DA  EAPC  DECORRENTES  DO  PLANO  CONTRATADO,
SOMENTE SERÃO EXIGÍVEIS  APÓS  A ACEITAÇÃO  DA RESPECTIVA PROPOSTA DE
INSCRIÇÃO, OBSERVADO O PERÍODO DE CARÊNCIA E O PRAZO DE SUSPENSÃO DA
COBERTURA, QUANDO PREVISTO NO PLANO.
Art. 11 - O Associado/Segurado poderá se inscrever em mais de um Plano, desde que a soma
dos  valores  dos  benefícios  da  mesma  espécie  não  venha  ultrapassar  o  limite  de
comercialização estabelecido pela EAPC.

DO  PAGAMENTO  DA  CONTRIBUIÇÃO,  MANUTENÇÃO  E  DO  CANCELAMENTO  DA
COBERTURA
Art.  12 - O Associado/Segurado deverá efetuar o pagamento de suas contribuições, com a
periodicidade mensal, cujo valor será calculado atuarialmente segundo o benefício subscrito e
a Nota Técnica Atuarial  respectiva.
§ 1º - Servirão de comprovante de pagamento o débito efetuado em conta bancária ou cartão
de  crédito  ou  em  folha  de  pagamento,  a  fatura  mensal  ou  o  recibo  de  remessa  ou  de
pagamento bancário ou postal devidamente compensado ou comprovante de desconto na ficha
financeira do Associado/Segurado.
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§ 2º - Para os planos em que a periodicidade de pagamento das contribuições é distinta da
mensal, é devido ao Associado/Segurado à devolução da contribuição proporcional ao risco a
decorrer, caso o mesmo solicite o cancelamento do seu contrato.
§  3º  -  CASO  O  CUSTEIO  DO  PLANO  PREVIDENCIÁRIO  SEJA  PROCESSADO  PELO
CONSIGNANTE NA FICHA FINANCEIRA DO ASSOCIADO/SEGURADO A AUSÊNCIA DE
REPASSE  À  EAPC  DE  CONTRIBUIÇÕES  RECOLHIDAS  PELO  CONSIGNANTE  NÃO
PODERÁ CAUSAR PREJUÍZO AOS ASSOCIADOS/SEGURADOS, NO QUE SE REFERE AO
BENEFÍCIO PREVISTO NESTE PLANO.
Art. 13 - QUANDO O PAGAMENTO FOR FEITO MEDIANTE FICHA DE COMPENSAÇÃO OU
EQUIVALENTE, ESTA SERÁ ENVIADA PELA EAPC, DIRETAMENTE OU PELO CORREIO,
COM  ANTECEDÊNCIA  DE,  PELO  MENOS,  10  (DEZ)  DIAS  DA  DATA  DE  SEU
VENCIMENTO. 
Parágrafo  Único  –  O  ASSOCIADO/SEGURADO  QUE  NÃO  RECEBER  A  FICHA  DE
COMPENSAÇÃO  OU  OUTRO  DOCUMENTO  CORRESPONDENTE,  DEVERÁ  FAZER  O
RECOLHIMENTO  DE  SEU  PAGAMENTO  POR  VIA  POSTAL  OU  POR  ORDEM  DE
PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA EM FAVOR DA EAPC, ATÉ A DATA
DO  VENCIMENTO,  INDICANDO  SEU  NOME,  NÚMERO  DE  INSCRIÇÃO  E  ENDEREÇO
ATUALIZADO.
Art.  14  -  O  NÃO  PAGAMENTO  DA(S)  CONTRIBUIÇÃO(ÕES)  ATÉ  O  VENCIMENTO
ACORDADO ACARRETARÁ A AUTOMÁTICA SUSPENSÃO DA COBERTURA FICANDO A
EAPC  ISENTA  DE  QUALQUER  OBRIGAÇÃO  DECORRENTE  DE  EVENTO  GERADOR
OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO.
§ 1º  –  O ASSOCIADO/SEGURADO  PODERÁ REABILITAR  A COBERTURA NO PRAZO
MÁXIMO DE 90  DIAS,  MEDIANTE  QUITAÇÃO  DA CONTRIBUIÇÃO DO MÊS VIGENTE
JUNTO A EAPC, READQUIRINDO O DIREITO À COBERTURA A PARTIR DESTA DATA,
SENDO  MANTIDA  A  DATA  DE  VENCIMENTO  INICIALMENTE  ESTABELECIDA  NO
CONTRATO PARA AS CONTRIBUIÇÕES SUBSEQUENTES.
§ 2º – PARA FINS DESTE REGULAMENTO ENTENDE-SE O PRAZO ESPECIFICADO NO
PARÁGRAFO  ANTERIOR  DESTE  ARTIGO  COMO  O  PRAZO  DE  SUSPENSÃO  DA
COBERTURA.  
Art.  15 – TRANSCORRIDOS 90 DIAS DO VENCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA E
NÃO  PAGA,  O  CONTRATO  SERÁ  CANCELADO  SEM  QUE  SEJA  DEVIDA  AO
ASSOCIADO/SEGURADO OU SEU(S) BENEFICIÁRIO(S) A PERCEPÇÃO PROPORCIONAL
DE QUALQUER BENEFÍCIO OU CONTRIBUIÇÕES JÁ PAGAS.
§  1º  -  O  PERÍODO  EM  QUE  A  COBERTURA  ESTIVER  SUSPENSA  NÃO  SERÁ
CONSIDERADO PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA, SENDO
RETOMADA A CONTAGEM DESTE NO MOMENTO DA REABILITAÇÃO DA COBERTURA.
§ 2º - A EAPC NOTIFICARÁ O ASSOCIADO/SEGURADO COM ANTECEDÊNCIA DE PELO
MENOS 10 (DEZ) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CAPUT DESTE
ARTIGO, ATRAVÉS DE CORRESPONDÊNCIA AO MESMO, ADVERTINDO-O QUANTO À
NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO MÊS VIGENTE, SOB PENA DE
CANCELAMENTO DO CONTRATO.

DA ATUALIZAÇÃO
Art.  16  -  O valor  da  contribuição  e  do  benefício  será  atualizado  anualmente,  no  mês  de
aniversário da inscrição no Plano, pelo IGP-M (FGV) acumulado nos 12 meses que antecedem
o mês anterior ao do aniversário.
Art.17  - O BENEFÍCIO DE PECÚLIO POR MORTE, DESDE A DATA DA OCORRÊNCIA DO
EVENTO GERADOR ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, NÃO SERÁ ATUALIZADO
NA  HIPÓTESE  DA  EAPC  CUMPRIR  O  PRAZO  ESTABELECIDO  NO  ART.  25  DESTE
REGULAMENTO. 
§ 1º CASO O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 25 DESTE REGULAMENTO NÃO SEJA
CUMPRIDO,  O  BENEFÍCIO  DE  PECÚLIO  POR  MORTE  SERÁ  ATUALIZADO

REGULAMENTOS PRODUTOS ECOBIOMA 25



MONETARIAMENTE  DESDE A DATA  DO EVENTO  GERADOR  ATÉ  A   DATA  DO SEU
EFETIVO PAGAMENTO.
§ 2º - CONSIDERANDO O DISPOSTO NO § 1º DESTE ARTIGO, A ATUALIZAÇÃO SERÁ
EFETUADA COM BASE NA VARIAÇÃO POSITIVA DO ÍNDICE ESTABELECIDO NO PLANO
APURADA  ENTRE  O  ÚLTIMO  ÍNDICE  PUBLICADO  ANTES  DA DATA  DO  EVENTO  E
AQUELE  PUBLICADO  IMEDIATAMENTE  ANTERIOR  À  DATA  DE  SUA  EFETIVA
LIQUIDAÇÃO,  ESTANDO  AINDA  SUJEITA  À  APLICAÇÃO  DE  MORA  E/OU  MULTA
CONFORME ART. 19 DESTE REGULAMENTO.
§ 3º - CONSIDERANDO O DISPOSTO NO CAPUT DESTE ARTIGO É IMPORTANTE QUE O
BENEFICIÁRIO  AGILIZE  SUA  HABILITAÇÃO  AO  BENEFÍCIO  JUNTO  À  EAPC
APRESENTANDO  OS  DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS,  IMEDIATAMENTE  APÓS  A
OCORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR.
Art.  18  -  ALÉM  DA  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA,  O  VALOR  DAS  CONTRIBUIÇÕES
SOFRERÁ ACRÉSCIMO PERIODICAMENTE EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DA FAIXA
ETÁRIA DO ASSOCIADO/SEGURADO E CONSEQUENTE AUMENTO DE RISCO, COM A
FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ATUARIAL,  FINANCEIRO E ECONÔMICO DO
PLANO, NA FORMA DA LEI.
Parágrafo  Único  –  O  ACRÉSCIMO  DE QUE TRATA  O CAPUT  DESTE  ARTIGO  SERÁ
REALIZADO  NO  MÊS  DE  ATUALIZAÇÃO  PREVISTO  NO  ART.  16,  DESDE  QUE  O
ASSOCIADO/SEGURADO TENHA ATINGIDO UMA NOVA FAIXA ETÁRIA NA FORMA DA
TABELA ABAIXO:

DA APLICABILIDADE DA MORA
Art. 19 - Os valores relativos às obrigações pecuniárias da EAPC serão acrescidos de multa,
quando prevista,  e de juros moratórios, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo
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fixado  no art.  25  deste  regulamento,  sendo  efetuada  a  partir  do  primeiro  dia  posterior  ao
término do referido prazo.
§ 1º - Os juros moratórios serão equivalentes à taxa 0,1% ao mês.
§ 2º - Para este plano não será adotado multa.

DO CARREGAMENTO
Art. 20 - O CARREGAMENTO SERÁ DE 30% SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES,
PARA  FAZER  FACE  ÀS  DESPESAS  DO  PLANO  RELATIVAS  À  ADMINISTRAÇÃO,
COLOCAÇÃO E CORRETAGEM. O PERCENTUAL ADOTADO CONSTARÁ DA PROPOSTA
DE INSCRIÇÃO.

DO BENEFÍCIO
Art. 21 - A proposta de inscrição e o certificado do Associado/Segurado indicarão os valores
iniciais da contribuição e do benefício, o período de cobertura, bem como o(s) beneficiário(s),
de acordo com as condições constantes deste Regulamento.
Art. 22 - A alteração do valor do benefício, exceto as atualizações automáticas, deverá ser feita
por intermédio de aditamento com endosso das condições ao plano em vigor, que constará a
respectiva alteração.
Parágrafo  Único  - deverá  constar  no  documento  de  endosso,  no  mínimo  as  seguintes
informações:
Nome do Associado/Segurado e assinatura;
Data;
Valores dos acréscimos na contribuição e benefício;
Período de carência para os valores majorados;
Número da proposta;
Número do processo SUSEP referente ao plano;
Informação de que ficarão inalteradas as demais cláusulas estabelecidas no regulamento e na
proposta.
Art.  23  -  SERÁ ADOTADO  UM PERÍODO DE CARÊNCIA DE 12 MESES,  CONTADO  A
PARTIR  DO  INÍCIO  DE  VIGÊNCIA  DO  PLANO,  PERÍODO  ESTE  EM  QUE  O(S)
BENEFICIÁRIO(S)  FAZEM  JUS  A  UM  PERCENTUAL  DO  BENEFÍCIO,  DA  SEGUINTE
FORMA:

§ 1º - Não haverá período de carência em caso de evento gerador decorrente de acidente
pessoal.
§ 2º - O pagamento antecipado das contribuições não reduz o período de carência do Plano.
§  3º  - A  critério  exclusivo  da  EAPC,  o  período  de  carência  poderá  ser  substituído  por
declaração pessoal de saúde e ou atividade laborativa.
§ 4º - PARA EFEITO DA CONTAGEM DISPOSTA NO CAPUT DESTE ARTIGO, DEVERÁ
SER OBSERVADO O PARÁGRAFO 1º DO ART.15.
Art. 24 - Para habilitação ao recebimento do benefício, os beneficiários deverão apresentar a
seguinte documentação:
a) Documento de Identidade do Associado/Segurado;
b) Certidão de Óbito do Associado/Segurado;
c) Documento de Identidade, Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento e CPF dos
beneficiários, e do(s) representante(s) lega(is), se for o caso;
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d) Boletim de Ocorrência Policial  e Laudo de Necrópsia do Instituto Médico Legal, se for o
caso; 
e) Laudo do médico assistente do Associado/Segurado.
Parágrafo Único – EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA PARA A COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR OU HABILITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, PODERÃO
SER  EXIGIDOS  OUTROS  DOCUMENTOS,  ALÉM  DOS  CITADOS  NO  CAPUT  DESTE
ARTIGO.
Art.  25  -  O  BENEFÍCIO  SERÁ  DEVIDO  APÓS  A  DATA  DO  FALECIMENTO  DO
ASSOCIADO/SEGURADO,  E  SERÁ  PAGO  EM  ATÉ  30  (TRINTA)  DIAS  APÓS  O
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.
Parágrafo  Único  –  SERÁ  SUSPENSA A  CONTAGEM  DO  PRAZO  DE  QUE  TRATA  O
CAPUT  DESTE  ARTIGO  NO  CASO  DE  SOLICITAÇÃO  DE  NOVA  DOCUMENTAÇÃO,
RESPEITADO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO ANTERIOR.
Art. 26 – NÃO SERÁ CONCEDIDO O BENEFÍCIO DE PECÚLIO POR MORTE QUANDO A
MORTE FOR CONSEQUENCIA DE DOENÇA, LESÃO OU SEQUELAS PREEXISTENTES À
CONTRATAÇÃO  DO  PLANO,  NÃO  DECLARADA  NA  PROPOSTA  DE  INSCRIÇÃO  E
COMPROVADAMENTE  DE  CONHECIMENTO  DO  ASSOCIADO/SEGURADO,  OU
DECORRENTE  DE  EVENTO  GERADOR  OCORRIDO  DURANTE  O  PERÍODO  DE
SUSPENSÃO DA COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA, QUANDO FOR O CASO.
Art.  27  - Em  caso  de  dúvida  justificada  quanto  ao  pagamento  da  contribuição  antes  da
ocorrência  do  evento  gerador,  a  EAPC  poderá  solicitar  do  beneficiário  comprovante  de
quitação daquela. 

DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Art.  28 - A EAPC, durante o período de contribuição, fornecerá aos Associados/Segurados,
entre  outras,  as  seguintes  informações  relativas  à  data  de  encerramento  do  período
imediatamente anterior, até o 10º dia útil de cada mês:
denominação do plano e do benefício contratado;
número do processo SUSEP que aprovou o plano;
valor  das  contribuições  pagas  pelo  Associado/Segurado  no  período  de  competência
referenciado no extrato;
valor  pago pelo  Associado/Segurado a  título  de  carregamento  no período de competência
referenciado no extrato;
valor do benefício contratado atualizado.
Art.  29 - A EAPC disponibilizará aos Associados/Segurados,  mensalmente,  no mínimo,  as
informações referentes ao valor do benefício e da contribuição.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 30  - O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE
AS  CONTRIBUIÇÕES  E/OU  BENEFÍCIOS,  DEVERÁ  SER  EFETUADO  POR  QUEM  A
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DETERMINAR.
Art.  31   -  NO CASO  DE EXTINÇÃO OU VEDAÇÃO  DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO  DE
VALORES,  A  EAPC  ADOTARÁ  OS  PROCEDIMENTOS  DETERMINADOS  PELA
LEGISLAÇÃO PERTINENTE OU PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.
Art. 32  -   A APROVAÇÃO DESTE PLANO PELA SUSEP NÃO IMPLICA, POR PARTE DA
AUTARQUIA, INCENTIVO OU RECOMENDAÇÃO A SUA COMERCIALIZAÇÃO.
Art. 33 – O Associado/Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor no site www.
susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
Art. 34 - O foro competente para dirimir eventuais questões oriundas do presente Regulamento
será o do domicílio do Associado/Segurado.
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BENEFÍCIO POR MORTE (PECÚLIO COMBO)
PP 908 (PROC. SUSEP Nº 010.003167/01/12) da APLUB.

DAS CARACTERÍSTICAS
Art.  1º  -  A  Associação  dos  Profissionais  Liberais  Universitários  do  Brasil  -  APLUB,
doravante denominada EAPP, institui o Plano de Pecúlio, estruturado no Regime Financeiro de
Repartição  Simples,  na  modalidade  de  Benefício  Definido,  descrito  neste  Regulamento  e
devidamente  aprovado  pela  Superintendência  de  Seguros  Privados  -  SUSEP,  através  do
Processo n.º 010.003167/01-12.
Parágrafo Único -  DEVIDO A NATUREZA DO REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO
SIMPLES, ESTE PLANO NÃO PERMITE CONCESSÃO DE RESGATE, SALDAMENTO OU
DEVOLUÇÃO  DE  QUAISQUER  CONTRIBUIÇÕES  PAGAS,  UMA  VEZ  QUE  CADA
CONTRIBUIÇÃO É DESTINADA A CUSTEAR O RISCO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO
NO PERÍODO.
Art. 2º - Este Regulamento estabelece os direitos e as obrigações da EAPP, da Instituidora ou
Averbadora, dos Associados/Segurados do Plano e de seu(s) beneficiário(s).
Art.  3º  - Este  Regulamento  será  complementado  por  Contrato  firmado  entre  a  EAPP,  a
Instituidora  ou  Averbadora,  contendo  as  condições  particulares  e  específicas  de
operacionalização do plano. 
Parágrafo Único -  O Contrato observará  as normas legais e regulamentares em vigor  e o
disposto no Regulamento.

DO OBJETIVO
Art. 4º - O objetivo deste Plano é a concessão de um Pecúlio ao(s) beneficiário(s) indicado(s)
do  Associado/Segurado  vinculado  a  uma  pessoa  jurídica,  denominada  Instituidora  ou
Averbadora, em decorrência da morte do Associado/Segurado ocorrida durante o período de
cobertura  e após cumprido  o  período de carência  estabelecido pelo Plano,  observadas as
demais condições deste Regulamento.

DAS DEFINIÇÕES
Art. 5º - Para efeito deste Regulamento, considera-se :
I. Acidente Pessoal: o evento, com data caracterizada e perfeitamente conhecida, externo,
súbito, involuntário e violento, causador de lesão física, que, por si só, independente de toda e
qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do Associado/Segurado.
II.  Averbadora:  é  a  pessoa  jurídica  contratante,  a  qual  os  Associados/Segurados  estão
vinculados, que não efetua contribuições para o Plano.
III.  Beneficiário(s): a(s)  pessoa(s)  indicada(s)  na proposta de inscrição ou em documento
específico, para receber o pagamento relativo ao benefício contratado.
IV. Benefício: o pagamento que o(s) beneficiário(s) recebe(m) em função da ocorrência do
evento gerador durante o período de cobertura.
V. Benefício Definido: a modalidade de plano segundo a qual o valor do benefício contratado
é previamente estabelecido na proposta de inscrição.
VI.  Carregamento: é  o  percentual  incidente  sobre  as  contribuições  pagas  pelo
Associado/Segurado  e/ou  Instituidora,  para  fazer  face  às  despesas  administrativas,  de
corretagem e colocação do Plano.
VII. Certificado de Associado/Segurado: o documento emitido pela EAPP que caracteriza a
aceitação do interessado no Plano subscrito. 
VIII. Contrato:  o instrumento particular firmado entre a EAPP e a Instituidora ou Averbadora,
que tem por objetivo estabelecer as condições específicas e particulares do Plano, bem como
os direitos e obrigações das partes.
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IX. Contribuição: o valor pago à EAPP para o custeio do Plano contratado.
X.  Data  de  Registro: a  data  de  recebimento,  pela  EAPP,  da  proposta  de  inscrição  do
interessado em participar do Plano.
XI. EAPP: É a Entidade Aberta de Previdência Privada ou Sociedade Seguradora autorizada a
instituir planos de Previdência Privada Aberta.
XII. Evento Gerador: a morte do Associado/Segurado ocorrida durante o período de cobertura
do Plano.
XIII. Doenças, Lesões e Sequelas Preexistentes: são aquelas que o Associado/Segurado ou
seu responsável saiba ser portador ou sofredor na data da assinatura da proposta de inscrição.
XIV. Indexador: o índice contratado para atualização monetária dos valores relativos ao Plano,
na forma estabelecida por este Regulamento.
XV. Início de Vigência do Plano: a data de aceitação da proposta de inscrição pela EAPP.
XVI.  Instituidora: a  pessoa  jurídica  contratante,  a  qual  os  Associados/Segurados  estão
vinculados, que participa parcial ou integralmente do custeio do Plano.
XVII. Limite de Comercialização: valor máximo estabelecido pela EAPP, inferior ao seu Limite
Técnico.  
XVIII.  Nota  Técnica  Atuarial: o  documento  que  contém a  descrição  e  o  equacionamento
técnico do Plano a que se refere este Regulamento.
XIX.  Associado/Segurado: a  pessoa  física  vinculada,  por  relação  lícita,   direta  ou
indiretamente à Instituidora ou Averbadora, que contrata o Plano.
XX. Pecúlio: o capital a ser pago de uma só vez ao(s) beneficiário(s) em decorrência da morte
do Associado/Segurado.
XXI.  Período de Carência: O LAPSO DE TEMPO, CONTADO A PARTIR DO INÍCIO DE
VIGÊNCIA DO PLANO, DURANTE O QUAL, NA OCORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR,
O(S) BENEFICIÁRIO(S) NÃO TERÁ(ÃO) DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO.
XXII.  Período de Cobertura:  o prazo durante o qual na ocorrência do evento gerador o(s)
beneficiário(s) fará(ão) jus ao benefício contratado nos termos deste Regulamento.
XXIII. Plano: o conjunto de direitos e obrigações, conforme descrito neste Regulamento e na
respectiva Nota Técnica Atuarial e no Contrato.
XXIV. Proposta de Inscrição: o documento mediante o qual o interessado expressa a intenção
de aderir ao Plano, concordando com as condições estabelecidas neste Regulamento e no
Contrato.
XXV. Regime Financeiro de Repartição Simples: a estrutura técnica em que as contribuições
pagas por todos os Associados/Segurados do Plano e/ou pela Instituidora, em um determinado
período, deverão ser suficientes para pagar os benefícios decorrentes dos eventos ocorridos
nesse período.
XXVI. Regulamento: o instrumento jurídico que disciplina os direitos e obrigações da EAPP, da
pessoa   jurídica  contratante,  do  Associado/Segurado  e  do(s)  beneficiário(s),  bem como as
características  gerais  do  Plano,  sendo  obrigatoriamente  parte  integrante   da   Proposta   de
 Inscrição  e  Contrato.

DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO
Art. 6º - PODERÃO PARTICIPAR DO PLANO AS PESSOAS FÍSICAS COM IDADE MÍNIMA
DE  14  ANOS  E  MÁXIMA  DE  75  ANOS,  EM  BOAS  CONDIÇÕES  DE  SAÚDE,  QUE
ATENDEREM AOS REQUISITOS PREVISTOS NESTE REGULAMENTO E NO CONTRATO,
NA DATA DE ASSINATURA DA PROPOSTA DE INSCRIÇÃO.
Art. 7º - A PROPOSTA DE INSCRIÇÃO É INDIVIDUAL, DEVENDO O INTERESSADO, ALÉM
DE  ASSINAR,  PREENCHER  TODOS  OS  CAMPOS  APLICÁVEIS  DO  FORMULÁRIO
PRÓPRIO  INDICANDO,  INCLUSIVE,  SEUS  BENEFICIÁRIOS  E  O  PERCENTUAL  DE
PARTICIPAÇÃO DE CADA UM NO BENEFÍCIO.
§  1º  -  O  ASSOCIADO/SEGURADO  PODERÁ,  A  QUALQUER  TEMPO,  SUBSTITUIR  OS
BENEFICIÁRIOS INDICADOS, BEM COMO O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA
UM, MEDIANTE COMUNICAÇÃO POR ESCRITO À EAPP.
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§  2º  -  CASO  UM  OU  MAIS  BENEFICIÁRIOS  VENHAM  FALECER  ANTES  DO
ASSOCIADO/SEGURADO,  O  BENEFÍCIO  SERÁ  REDISTRIBUÍDO  ENTRE  OS
REMANESCENTES  EM  PARTES  PROPORCIONAIS  OBSERVADO  O  PERCENTUAL
INDICADO DE PARTICIPAÇÃO DE CADA UM. 
§  3º  -  NÃO  HAVENDO  EXPRESSA  INDICAÇÃO  DE  BENEFICIÁRIOS,  OU  NA  FALTA
DELES,  SERÃO  CONSIDERADOS  COMO  TAIS  OS  SUCESSORES  LEGÍTIMOS,
OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Art. 8º - A aceitação da proposta de inscrição será automática, caso não haja manifestação em
contrário por parte da EAPP, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data do
seu registro.
Parágrafo  Único  - A  não  aceitação  será  comunicada  pela  EAPP  por  escrito  ao
Associado/Segurado, fundamentada na legislação vigente, com a consequente devolução dos
valores já pagos, atualizados monetariamente até a data da efetiva restituição.
Art. 9º - Para aceitação da proposta de inscrição, a EAPP poderá exigir comprovação de renda
e/ou  provas  de  saúde,  tais  como  declaração  complementar  de  saúde  e/ou  de  atividade
laborativa,  relatório  médico,  exames  específicos  e  perícia  médica  correndo  às  custas  as
expensas da EAPP.
Art. 10 - A contratação do Plano dar-se-á mediante assinatura da proposta de inscrição, seu
registro e aceitação pela EAPP, e consequente remessa do certificado de Associado/Segurado.
Art. 11 - É NULA DE PLENO DIREITO A INSCRIÇÃO DO INTERESSADO QUE PRESTAR
DECLARAÇÕES  FALSAS,  ERRÔNEAS  OU  INCOMPLETAS  NA  PROPOSTA  DE
INSCRIÇÃO,  ADULTERANDO  OU  OMITINDO  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  POSSAM
INFLUENCIAR A AVALIAÇÃO DO RISCO E A SUA ACEITAÇÃO PELA EAPP.
Parágrafo  Único  -  A  NULIDADE  DA  INSCRIÇÃO,  EM  RAZÃO  DAS  CAUSAS
MENCIONADAS  NO  CAPUT  ,  ACARRETARÁ  A  PERDA  DE  TODOS  OS  DIREITOS  E
BENEFÍCIO,  BEM  COMO  DOS  VALORES  PAGOS,  SENDO  ASSEGURADO  AMPLO
DIREITO DE DEFESA.
Art.  12  -  AS  OBRIGAÇÕES  DA  EAPP  DECORRENTES  DO  PLANO  CONTRATADO,
SOMENTE SERÃO EXIGÍVEIS  APÓS  A ACEITAÇÃO  DA RESPECTIVA PROPOSTA DE
INSCRIÇÃO  E  QUITAÇÃO,  ANTES  DA OCORRÊNCIA  DO  EVENTO  GERADOR,  DA(S)
CONTRIBUIÇÃO(ÕES) DEVIDA(S) AO PLANO, OBSERVADO O PERÍODO DE CARÊNCIA.
Art. 13 - O Associado/Segurado poderá se inscrever em mais de um Plano, desde que a soma
dos  valores  dos  benefícios  da  mesma  espécie  não  venha  ultrapassar  o  limite  de
comercialização estabelecido pela EAPP.

DO  PAGAMENTO  DA  CONTRIBUIÇÃO,  MANUTENÇÃO  E  DO  CANCELAMENTO  DA
COBERTURA
Art.  14  -  O Associado/Segurado  e/ou  a  Instituidora  deverá  efetuar  o  pagamento  de  suas
contribuições, bem como a Averbadora, nos casos previstos em Contrato, deverá efetuar o
repasse das mesmas, com a periodicidade mensal, cujo valor será calculado atuarialmente
segundo o benefício subscrito e a Nota Técnica respectiva.
§  1º  - No  Contrato  deverá  constar  discriminação  das  contribuições  cabíveis  ao
Associado/Segurado e à Instituidora.
§ 2º - A Instituidora ou Averbadora que se responsabilizar pelo recolhimento das contribuições
dos  Associados/Segurados,  deverá  repassá-las  à  EAPP  mediante  pagamento  das
contribuições, conforme estabelecido em Contrato.
§ 3º - O NÃO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PELA INSTITUIDORA OU AVERBADORA,
NO PRAZO ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE DESDE QUE NÃO CARACTERIZADA
A INADIMPLÊNCIA DO ASSOCIADO/SEGURADO, NÃO CONSTITUIRÁ MOTIVO PARA O
CANCELAMENTO  DO  CONTRATO  OU  PARA  A  SUSPENSÃO  DOS  BENEFÍCIOS,
FICANDO A PESSOA JURÍDICA SUJEITA ÀS COMINAÇÕES LEGAIS.
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§ 4º - Servirão de comprovante de pagamento da contribuição o débito efetuado em conta
corrente bancária ou cartão de crédito, o recibo de remessa ou de pagamento bancário ou
postal devidamente compensado ou a comprovação do desconto em folha de pagamento.
§ 5º - AS CONTRIBUIÇÕES COM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DE ATRASO DEVERÃO SER
PAGAS ACRESCIDAS DE JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E ATUALIZADAS
MONETARIAMENTE PELO INDEXADOR ADOTADO NO PLANO.
§  6º  - É  expressamente  vedado  o  recolhimento  dos  Associados/Segurados,  a  título  de
contribuição previdenciária, de qualquer valor que exceda o custeio dos benefícios contratados,
na forma definida pela EAPP.
§ 7º - Quando houver o recolhimento, juntamente com a contribuição previdenciária, de outros
valores devidos à Instituidora ou Averbadora contratante, seja a que título for, será destacado
no documento utilizado na cobrança, do valor da contribuição de cada Associado/Segurado,
discriminada por plano contratado.
Art. 15 - QUANDO O PAGAMENTO FOR FEITO MEDIANTE FICHA DE COMPENSAÇÃO OU
EQUIVALENTE, ESTA SERÁ ENVIADA PELA EAPP, DIRETAMENTE OU PELO CORREIO,
COM  ANTECEDÊNCIA  DE,  PELO  MENOS,  10  (DEZ)  DIAS  DA  DATA  DE  SEU
VENCIMENTO. 
Parágrafo Único - O ASSOCIADO/SEGURADO OU INSTITUIDORA/  AVERBADORA QUE
NÃO  RECEBER  A  FICHA  DE  COMPENSAÇÃO  OU  OUTRO  DOCUMENTO
CORRESPONDENTE,  DEVERÁ FAZER O RECOLHIMENTO DE SEU PAGAMENTO POR
VIA POSTAL OU POR ORDEM DE PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA EM
FAVOR DA EAPP, ATÉ A DATA DO VENCIMENTO, INDICANDO SEU NOME, NÚMERO DE
INSCRIÇÃO E ENDEREÇO ATUALIZADO.   
Art.  16  -  O  NÃO  PAGAMENTO  DA(S)  CONTRIBUIÇÃO(ÕES)  PELO
ASSOCIADO/SEGURADO  ATÉ  O  VENCIMENTO  ACORDADO  ACARRETARÁ  A
AUTOMÁTICA SUSPENSÃO DA COBERTURA FICANDO A EAPP ISENTA DE QUALQUER
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE EVENTO GERADOR OCORRIDO DURANTE O PERÍODO
DE SUSPENSÃO.
Parágrafo Único - O ASSOCIADO/SEGURADO PODERÁ REABILITAR A COBERTURA NO
PRAZO MÁXIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, MEDIANTE QUITAÇÃO DO DÉBITO JUNTO A
EAPP READQUIRINDO O DIREITO À COBERTURA A PARTIR DESTA DATA.
Art. 17 - TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO VENCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA  E  NÃO  PAGA,  O  PLANO  SERÁ  CANCELADO  SEM  QUE  SEJA DEVIDA  AO
ASSOCIADO/SEGURADO OU SEU(S) BENEFICIÁRIO(S) A PERCEPÇÃO PROPORCIONAL
DE QUALQUER BENEFÍCIO OU CONTRIBUIÇÕES JÁ PAGAS.
Parágrafo  Único  -  A  EAPP  NOTIFICARÁ  O  ASSOCIADO/SEGURADO  COM
ANTECEDÊNCIA  DE  PELO  MENOS  10  (DEZ)  DIAS  ANTES  DO  TÉRMINO  DO  PRAZO
PREVISTO NO CAPUT DESTE ARTIGO ATRAVÉS DE CORRESPONDÊNCIA AO MESMO,
ADVERTINDO  QUANTO  A  NECESSIDADE  DE  QUITAÇÃO  DAS  CONTRIBUIÇÕES  EM
ATRASO,  SOB PENA DE CANCELAMENTO DO PLANO.
Art.  18  - Em  caso  de  perda  do  vínculo  do  Associado/Segurado  com  a  Instituidora  ou
Averbadora,  a  este  será  oferecida  a  possibilidade  de  permanência  no  quadro  de
Associados/Segurados da EAPP, onde esta deve lhe assegurar o direito de manutenção no
 mesmo Plano ou a possibilidade de ingresso em plano individual  equivalente, ou seja, aquele
cuja estrutura possua idênticas bases técnicas, mediante assinatura de uma nova proposta de
inscrição,  na  forma  da  regulamentação  em  vigor,  sem  exigência  de  um  novo  período  de
carência.
Art. 19 - A INSTITUIDORA OU AVERBADORA, PODERÁ SOLICITAR O CANCELAMENTO
DO CONTRATO, SUSPENDENDO, QUANDO FOR O CASO, AS SUAS CONTRIBUIÇÕES
AO  PLANO.  NESTE  CASO  O  ASSOCIADO/SEGURADO  SERÁ  TRANSFERIDO  PARA
PLANO  INDIVIDUAL  EQUIVALENTE,  OU SEJA,  AQUELE  CUJA ESTRUTURA POSSUA
IDÊNTICAS BASES TÉCNICAS, MEDIANTE ASSINATURA DE UMA NOVA PROPOSTA DE
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INSCRIÇÃO  PASSANDO  A  SE  RELACIONAR  DIRETAMENTE  COM  A  EAPP,  SEM
EXIGÊNCIA DE UM NOVO PERÍODO DE CARÊNCIA.
Art.  20 - No caso de perda de vínculo  ou  rescisão contratual  o  Associado/Segurado será
responsável também pela parcela de contribuição a cargo da Instituidora ou terá seu benefício
reduzido na mesma proporção das suas próprias contribuições.

DA ATUALIZAÇÃO
Art.  21  - O  valor  da  contribuição  e  do  benefício  será  atualizado  anualmente  no  mês  de
aniversário da inscrição no plano, pelo Índice Geral de Preços para o Mercado da Fundação
Getúlio Vargas (IGPM/FGV) acumulado nos 12 meses que antecedem o mês anterior ao do
aniversário. 
§ 1º - O benefício de Pecúlio será atualizado monetariamente, desde a data da ocorrência do
evento gerador até a data do efetivo pagamento. 
§ 2º  - Os valores relativos  às  obrigações pecuniárias da EAPP serão acrescidos de juros
moratórios de 0,1% ao mês, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo fixado no artigo
28 deste regulamento, sendo efetuada a partir do primeiro dia posterior ao término do referido
 prazo.
Art. 22 - ALÉM DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES SERÁ
RECALCULADO PERIODICAMENTE PARA ADEQUAR O RISCO ATINGIDO PELO GRUPO
DE ASSOCIADO/SEGURADOS/BENEFICIÁRIOS, PODENDO A EAPP ALTERAR A TAXA
DE  CONTRIBUIÇÃO,  COM  A  FINALIDADE  DE  MANTER  O  EQUILÍBRIO  ATUARIAL,
FINANCEIRO E ECONÔMICO, NA FORMA DA LEI.
§ 1º - AS TAXAS MÉDIAS ADOTADAS NO PLANO, BEM COMO OS CRITÉRIOS TÉCNICOS
E AS DATAS DE RECÁLCULO, CONSTARÃO DO CONTRATO.
§ 2º  -  QUANDO OCORREREM MODIFICAÇÕES SUBSTANCIAIS  NA COMPOSIÇÃO DO
GRUPO, A EAPP RECALCULARÁ AS NOVAS TAXAS.
§  3°  -  AS  TAXAS  MÉDIAS  ADOTADAS  SERÃO  ENCAMINHADAS  À  SUSEP,
ESPECIFICANDO  O  NÚMERO  DO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  REFERENTE  À
APROVAÇÃO DO PLANO,  A INSTITUIDORA OU AVERBADORA RESPONSÁVEL PELO
GRUPO  DE  ASSOCIADOS/SEGURADOS,  O  BENEFÍCIO  A  QUE  SE  REFERE  A  TAXA
MÉDIA E O INÍCIO DE UTILIZAÇÃO DA REFERIDA TAXA. 
§ 4º - NO CONTRATO DEVERÁ CONSTAR A OBRIGATORIEDADE DE A EAPP PRESTAR
AO  CONTRATANTE  E  AO  GRUPO  DE  ASSOCIADOS/SEGURADOS  TODAS  AS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ACOMPANHAMENTO DO PLANO, EM ESPECIAL AS
TAXAS MÉDIAS APÓS O RECÁLCULO, QUANDO FOR O CASO. 

DO CARREGAMENTO
Art.  23  -  A  EAPP  COBRARÁ  CARREGAMENTO,  DE NO MÁXIMO  30% (TRINTA POR
CENTO), SOBRE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS
DO PLANO RELATIVAS A ADMINISTRAÇÃO, CORRETAGEM E COLOCAÇÃO, O QUAL
DEVERÁ CONSTAR DO CONTRATO.
§  1º  -  O  CARREGAMENTO  A  CARGO  DO  ASSOCIADO/SEGURADO  CONSTARÁ  DA
PROPOSTA DE INSCRIÇÃO E DO CERTIFICADO DO ASSOCIADO/SEGURADO, E NÃO
SOFRERÁ AUMENTO, FICANDO SUA REDUÇÃO A CRITÉRIO DA EAPP.
§  2º  -  NO  CASO  DE  REDUÇÃO  DO  CARREGAMENTO,  ELA  SERÁ  IDÊNTICA  PARA
TODOS  OS  ASSOCIADOS/SEGURADOS  SUJEITOS  AO  CONTRATO,  SENDO  A  NOVA
TAXA COMUNICADA, POR ESCRITO, A CADA UM DELES E À INSTITUIDORA, QUANDO
FOR O CASO.

DO BENEFÍCIO
Art. 24 - A proposta de inscrição e o certificado do Associado/Segurado indicarão os valores
iniciais da contribuição e do benefício, o período de cobertura, bem como o(s) beneficiário(s),
de acordo com as condições constantes deste Regulamento e do contrato.
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Art. 25 - A alteração do valor do benefício, exceto as atualizações automáticas, deverá ser feita
por intermédio de aditamento com endosso das condições ao plano em vigor, que constará a
respectiva alteração.
Parágrafo  Único  - Deverá  constar  no  documento  de  endosso,  no  mínimo  as  seguintes
informações:
- Nome do Associado/Segurado e assinatura
- Data
- Valores dos acréscimos na contribuição e benefício
- Período de carência
- Número da proposta
- Número do processo SUSEP referente ao plano
- Informação de que ficarão inalteradas as demais cláusulas estabelecidas no Regulamento, no
Contrato de Adesão e na Proposta.
Art. 26 - SERÁ ADOTADO UM PERÍODO DE CARÊNCIA ESTABELECIDO NA PROPOSTA
E NO CONTRATO, QUE NÃO PODERÁ EXCEDER A 2 (DOIS) ANOS, CONTADO A PARTIR
DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PLANO, PERÍODO ESTE EM QUE O(S) BENEFICIÁRIO(S)
NÃO TERÁ(ÃO) DIREITO AO BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR.
§ 1º - Não haverá período de carência em caso de evento gerador decorrente de acidente
pessoal.
§ 2º - O pagamento antecipado das contribuições não reduz o período de carência do Plano.
§  3º  - A  critério  exclusivo  da  EAPP,  o  período  de  carência  poderá  ser  substituído  por
declaração pessoal de saúde e/ou atividade laborativa.
Art. 27 - Para habilitação ao recebimento do benefício, os beneficiários deverão apresentar a
seguinte documentação:
a) Documento de Identidade do Associado/Segurado;
b) Certidão de Óbito do Associado/Segurado;
c) Documento de Identidade, Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento e CPF dos
beneficiários, e do(s) representante(s) legal(is), se for o caso;
d) Boletim de Ocorrência Policial e Laudo de Necropsia do Instituto Médico Legal, se for   o
caso; 
e) Laudo do médico assistente do Associado/Segurado.
Parágrafo Único -  EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA PARA A COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR OU HABILITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, PODERÃO
SER EXIGIDOS OUTROS DOCUMENTOS, ALÉM DOS CITADOS NO CAPUT DO ARTIGO.
Art.  28  -  O  BENEFÍCIO  SERÁ  DEVIDO  APÓS  A  DATA  DO  FALECIMENTO  DO
ASSOCIADO/SEGURADO  E  SERÁ  PAGO  EM  ATÉ  30  (TRINTA)  DIAS  APÓS  O
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO ANTERIOR.
Art. 29 - NÃO SERÁ CONCEDIDO O BENEFÍCIO DE PECÚLIO QUANDO A MORTE FOR
CONSEQUENCIA  DE  DOENÇA,  LESÃO  OU  SEQUELAS  PREEXISTENTES  À
CONTRATAÇÃO  DO  PLANO,  NÃO  DECLARADA  NA  PROPOSTA  DE  INSCRIÇÃO  E
COMPROVADAMENTE  DE  CONHECIMENTO  DO  ASSOCIADO/SEGURADO,  OU
DECORRENTE  DE  EVENTO  GERADOR  OCORRIDO  DURANTE  O  PERÍODO  DE
SUSPENSÃO DA COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA.
Art.  30  -  EM  CASO  DE  DÚVIDA  JUSTIFICADA  QUANTO  AO  PAGAMENTO  DA
CONTRIBUIÇÃO ANTES DA OCORRÊNCIA DO EVENTO GERADOR, A EAPP PODERÁ
SOLICITAR DO BENEFICIÁRIO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DAQUELA.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  31  -  A  cada  período  de  seis  meses,  e  sempre  que  solicitado,  será  enviado  ao
Associado/Segurado  extrato  contendo  os  valores  atualizados  de  contribuição  e  benefício
referentes ao plano por ele subscrito.
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Art. 32 - O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE
AS  CONTRIBUIÇÕES  E/OU  BENEFÍCIOS,  DEVERÁ  SER  EFETUADO  POR  QUEM  A
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DETERMINAR.
Art. 33 - No caso de extinção ou vedação do índice de atualização monetária estabelecido no
presente  Regulamento,  a  EAPP adotará  o  Índice  de  Preços  ao Consumidor  da  Fundação
Getúlio Vargas (IPC/FGV),  ou na sua falta serão adotados os procedimentos determinados
pela legislação pertinente ou Órgãos Públicos competentes. 
Art. 34 - O foro competente para dirimir eventuais questões oriundas do presente Regulamento
será o do domicílio do Associado/Segurado.
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ACIDENTES PESSOAIS 
BENEFÍCIO BÁSICO DE ACIDENTES PESSOAIS;

 AP 616 - ACIDENTES PESSOAIS;
AP 618 - ACIDENTES PESSOAIS (COMBO)

 (PROC. SUSEP Nº 15414.004510/2012-11) da Capemisa Seguradora
de Vida e Previdência S/A

CONDIÇÃO ESPECIAL DA GARANTIA BÁSICA DE MORTE ACIDENTAL

1 OBJETIVO 
Garantir uma indenização ao(s) Beneficiário(s), na ocorrência de morte do Associado/Segurado
em  consequência  de  acidente  pessoal  coberto,  conforme  definido  no  subitem  2.1  das
Condições Gerais.

2 CAPITAL SEGURADO 
Será o valor máximo contratado para este seguro, e será definido nas Condições Contratuais.

3 RISCOS COBERTOS 
Além dos riscos definidos no subitem 2.1 das Condições Gerais, estão expressamente
cobertas as lesões acidentais decorrentes de:
a) suicídio,  ou a sua tentativa,  que será equiparado,  para fins de indenização,  a acidente pessoal,
observada legislação em vigor; desde que cumpridos os dois anos de carência, conforme o subitem 6.1
das Condições Gerais; 
b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica,
quando a elas o Associado/Segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;
c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores; 
d) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros;
e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de
origem  traumática,  causadas  exclusivamente  por  fraturas  ou  luxações,  radiologicamente
comprovadas;
f) ataque de animais e os casos de hidrofobia, envenenamentos ou intoxicações deles decorrentes,
excluídas as doenças infecciosas e parasitárias transmitidas por picadas de insetos; 
g) choque elétrico e raio; 
h) contato com substâncias ácidas ou corrosivas; 
i) tentativa de salvamento de pessoas ou bens; 
j) infecções, estados septicêmicos e embolias, quando resultantes exclusivamente de ferimento visível
causado por acidente coberto;
k) queda n'água ou afogamento.

4 RISCOS EXCLUIDOS 
4.1 Além  dos  riscos  mencionados  no  subitem  4.1  das  Condições  Gerais,  estão
também excluídos os seguintes eventos: 
α) 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  suas  consequências  pós-tratamentos,  inclusive
cirúrgicos, em qualquer tempo; e
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β) 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 subitem
2.1 das Condições Gerais. 
χ) atos ilícitos dolosos praticados pelo Associado/Segurado, pelo beneficiário ou pelo

representante legal, de um ou de outro; 
δ) acidente vascular cerebral.

5 OCORRÊNCIA DO ACIDENTE 
5.1 Ocorrendo um acidente que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá
ser  ela  comunicada  pelo  Associado/Segurado  ou  seu  representante,  tão  logo  se  tenha
conhecimento, por meio do formulário de “Aviso de Sinistro”, em carta registrada, telegrama, ou
telefax dirigido à Seguradora ou a seu representante legal.
5.1.1 A  comunicação,  na  forma  deste  item,  não  exonera  o  beneficiário  ou  seu
representante da obrigação de apresentar os seguintes documentos:
• Formulário do "Aviso de Sinistro", totalmente preenchido, sem rasuras;
• Boletim de Ocorrência Policial,  se for o caso, ou Comunicação de Acidente de Trabalho

(cópia autenticada);
• Laudo do teor alcoólico e toxicológico, caso tenha sido realizado e seu resultado não conste

do Laudo de Exame Cadavérico do IML;
• Cópia  da Carteira  Nacional  de  Habilitação (CNH),  em caso de acidente  automobilístico,

desde  que  o  Associado/Segurado  figure  como  condutor  do  veículo.  Este  documento  é
dispensável caso conste no Boletim de Ocorrência Policial a identificação do condutor e os
dados da CNH;

• CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho (para o caso de acidente na empresa);
• Cópia autenticada do Laudo Cadavérico do IML (quando houver);
• Certidão de óbito (cópia autenticada);
• Certidão de casamento (atualizada) ou Nascimento do Associado/Segurado e, se for o caso,

averbação do desquite, divórcio ou separação (cópia autenticada);
• RG e CPF do Associado/Segurado (cópia autenticada);
• Comprovante de Residência do Associado/Segurado (cópia autenticada);
• Cópia da Proposta de Adesão Individual

6 COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE
6.1 O  Beneficiário,  para  recebimento  do  Capital  Segurado  Individual,  deverá  provar
satisfatoriamente  a  ocorrência  do  acidente,  bem  como  todas  as  circunstâncias  a  ele
relacionadas, facultando à Seguradora quaisquer medidas tendentes à elucidação do sinistro.
6.2 As despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação
correrão por conta do Beneficiário, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.
6.3 A Seguradora poderá também exigir a apresentação de documentos médicos, atestados
de autoridades administrativas ou processos relacionados com o acidente, em caso de dúvida
fundada e justificável.
6.4 As providências ou atos que a Seguradora praticar após o acidente, não implicam, por si
só, no reconhecimento da obrigação de pagar o Capital Segurado.

7 ACUMULAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES 
As indenizações por Morte por Acidente e por Invalidez Permanente Total por Acidente
não se acumulam. Se depois de paga a indenização por acidente, verificar-se a morte do
Associado/Segurado em consequência do mesmo acidente, a importância já paga por
invalidez  permanente deve  ser  deduzida  do valor  do capital  segurado por  morte,  se
contratada esta cobertura.
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8 RATIFICAÇÃO
Ratificam-se os termos das Condições Gerais deste Seguro que não contrariem as disposições
desta cláusula e lhe sejam pertinentes.
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA GARANTIA ADICIONAL DE INVALIDEZ
PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE

1 OBJETIVO 
Garantir uma indenização ao Segurado Principal, relativa à perda, à redução ou à impotência
funcional definitiva, total  ou parcial,  de um membro ou órgão por lesão física, causada por
acidente pessoal coberto, desde que contratada pelo Associado/ Segurado.

2 CAPITAL SEGURADO 
2.1 Será  o  valor  máximo  contratado  para  este  seguro,  e  será  definido  nas  Condições
Contratuais
2.2 O Capital  Segurado relativo à garantia de Invalidez Permanente Total ou Parcial  por
Acidente será automaticamente reintegrado após cada acidente. A reintegração não se dá para
o  mesmo acidente  e  não  importa  em cobrança  de  qualquer  prêmio  adicional,  além do  já
estipulado para o montante do capital original.

3 RISCOS COBERTOS 
Além  dos  riscos  mencionados  no  item  2.1  das  Condições  Gerais,  estão  expressamente
cobertas as lesões acidentais decorrentes de:
a) suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente
pessoal, observada legislação em vigor;
b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica,
quando a elas o Associado/Segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto; 
c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores; 
d) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; 
e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de
origem  traumática,  causadas  exclusivamente  por  fraturas  ou  luxações,  radiologicamente
comprovadas; 
f) ataque de animais e os casos de hidrofobia,  envenenamentos ou intoxicações deles
decorrentes,  excluídas  as  doenças  infecciosas  e  parasitárias  transmitidas  por  picadas  de
insetos; 
g) choque elétrico e raio; 
h) contato com substâncias ácidas ou corrosivas; 
i) tentativa de salvamento de pessoas ou bens; 
j) infecções,  estados  septicêmicos  e  embolias,  quando  resultantes  exclusivamente  de
ferimento visível causado por acidente coberto; 
k) queda n'água ou afogamento. 

4 RISCOS EXCLUIDOS 
Além  dos riscos  mencionados no subitem 4.1  das Condições  Gerais,  estão também
excluídos os seguintes eventos:
a) atos ilícitos dolosos praticados pelo Associado/Segurado, pelo beneficiário
ou pelo representante legal, de um ou de outro; 
b) intercorrências ou complicações consequentes  de  realização de exames,
tratamentos  clínicos  ou  cirúrgicos,  acidentes  cardiovasculares,  aneurisma,  síncope,
apoplexia,  acidentes  médicos  e  similares  e  epilepsia,  quando  não  decorrentes  de
acidente coberto.

5 INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE 
1.1  No caso da ocorrência do evento coberto, após conclusão do tratamento, ou esgotados
os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez
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permanente quando da alta médica definitiva, a Seguradora deve pagar uma indenização, de
acordo com os percentuais estabelecidos na tabela a seguir:

TABELA PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL- DISCRIMINAÇÃO % sobre CS
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

PARCIAL DIVERSAS – DISCRIMINAÇÃO % sobre CS
Perda total da visão de um olho    30
Perda total da visão de um olho, quando o Associado/Segurado
já não tiver a outra vista 70
Surdez total incurável de ambos os ouvidos   40
Surdez total incurável de um dos ouvidos   20
Mudez incurável     50
Fratura não consolidada do maxilar inferior   20
Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral  20
Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral 25

PARCIAL MEMBROS SUPERIORES - DISCRIMINAÇÃO % sobre CS
Perda total de uso de um dos membros superiores  70
Perda total do uso de uma das mãos   60
Fratura não consolidada de um dos úmeros   50
Fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares 30
Anquilose total de um dos ombros   25
Anquilose total de um dos cotovelos   25
Anquilose total de um dos punhos   20
Perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metarcarpiano 25
Perda total do uso de um dos polegares, exclusive o metarcarpiano 18
Perda total do uso da falange distal do polegar  9
Perda total do uso de um dos dedos indicadores  15
Perda  total  do  uso  de  um  dos  dedos  mínimos  ou  um  dos  dedos
médios 12
Perda total do uso de um dos dedos anulares  9
Perda total do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar:  
indenização equivalente a 1/3 do valor do dedo respectivo.  

PARCIAL MEMBROS INFERIORES - DISCRIMINAÇÃO % sobre CS
Perda total do uso de um dos membros inferiores  70
Perda total do uso de um dos pés   50
Fratura não consolidada de um fêmur   50
Fratura não consolidada de um dos segmentos tíbioperoneiros 25
Fratura não consolidada da rótula   20
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PARCIAL MEMBROS INFERIORES - DISCRIMINAÇÃO % sobre CS
Fratura não consolidada de um pé   20
Anquilose total de um dos joelhos   20
Anquilose total de um dos tornozelos   20
Anquilose total de um quadril 20
Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos 

25
e de uma parte do mesmo pé    
Amputação do 1º (primeiro) dedo   10
Amputação de qualquer outro dedo   3
Perda total do uso de uma falange do 1º dedo, indenização equivalente
a 1/2, e dos demais dedos, equivalente a 1/3 do respectivo dedo
Encurtamento de um dos membros inferiores

i. de 5 (cinco) centímetros ou mais   15
ii. de 4 (quatro) centímetros    10
iii. de 3 (três) centímetros    6

iv. menos de 3 (três) centímetros
 

sem
indenização

1.2 No caso em que as funções do membro ou órgão lesado não fiquem completamente
abolidas, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista no
plano para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação
exata deste grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado apenas
como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada, na base das percentagens de
75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinquenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento),
respectivamente. Nos casos em que a invalidez não foi especificada no plano, a indenização é
estabelecida  tomando-se  por  base  a  redução  permanente  da  capacidade  física  do
Associado/Segurado, independentemente de sua profissão.

1.3 Quando do mesmo acidente  resultar  invalidez  de mais  de  um membro ou órgão,  a
indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode
exceder a 100% (cem por cento) do valor contratado como capital segurado individual.

1.4 Havendo  duas  ou  mais  lesões  em  um  mesmo  membro  ou  órgão,  a  soma  das
percentagens correspondentes não pode exceder  à da indenização prevista  para sua perda
total.

1.5 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.

1.6 Nos casos não especificados no plano, a indenização é estabelecida tomando-se por
base a diminuição permanente da capacidade física do Associado/Segurado, independente de
sua profissão

6 ACUMULAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES 
As  indenizações por Invalidez Permanente Total  ou Parcial  por Acidente e Morte por
Acidente não se acumulam. Se depois de paga indenização por Invalidez Permanente
Total  ou  Parcial  por  Acidente,  verificar-se  a  morte  do  Associado/Segurado,  em
consequência do mesmo acidente, a importância já paga por Invalidez Permanente Total
ou  Parcial  por  Acidente  deve  ser  deduzida  dos  valores  dos  Capitais  Segurados  por
morte, se contratada esta Garantia.

7 OCORRÊNCIA DO ACIDENTE 
7.1 Ocorrendo um acidente que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá
ser comunicado à mesma pelo Associado/Segurado ou seu representante, tão logo se tenha
conhecimento, por meio do formulário de “Aviso de Sinistro”,  constando data, hora, local e
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causa do acidente, em carta registrada, telegrama, ou telefax dirigido à Seguradora ou a seu
representante legal.
7.1.1 A comunicação na forma deste item não exonera o Associado/Segurado ou seu
representante da obrigação os seguintes documentos:
• Formulário do "Aviso de Sinistro", totalmente preenchido, sem rasuras, com assinatura do

médico assistente com reconhecimento de firma,  carimbo com o CRM do médico,  seu
endereço e CNPJ;

• Relatórios médicos;
• Comprovante de Residência do Assegurado/Segurado (cópia autenticada);
• Cópia do Termo ou da carta de concessão da Aposentadoria do INSS;
• Cópia  de  exames  e  radiografias  com  laudos  que  comprovam  a  Invalidez  do

Assegurado/Segurado;
7.2 O  Assegurado/Segurado  acidentado  deverá  recorrer  imediatamente,  à  sua  custa,  a
serviços de médicos legalmente habilitados, submetendo-se ao tratamento exigido para uma
cura completa.
7.3 O Beneficiário será sempre o próprio Associado/Segurado, podendo a quitação ser dada
por  seu  representante  legal  no  caso  de  sua  impossibilidade.  Na  eventualidade  do
Associado/Segurado  falecer  antes  do  recebimento  da  indenização,  o  pagamento
correspondente será feito em conformidade com legislação aplicável à herança.

8 COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE
8.1 O  Associado/Segurado,  ou  seu  representante,  para  recebimento  do  pagamento  do
Capital Segurado Individual para esta Garantia, deverá provar a ocorrência do acidente por
meio de uma declaração médica, bem como todas as circunstâncias com ele relacionadas,
facultando à Seguradora quaisquer medidas tendentes à elucidação do sinistro. 
8.2 Da  Declaração  Médica  deverão  constar  informações  e  registros  médicos  que
comprovem  o  momento  temporal  exato  do  atingimento  de  um  estágio  de  invalidez  ou
incapacidade que se enquadre com o conceito coberto por esta Garantia.
8.3 O Associado/Segurado se compromete a submeter-se a exame clínico, sempre que a
Seguradora  julgar  necessário  para  esclarecimento  de  condições  relacionadas  ao  Quadro
Clínico Incapacitante.
8.4 A Aposentadoria  por  Invalidez concedida por  Instituições Oficiais  de Previdência,  ou
assemelhadas,  não  caracteriza  por  si  só  o  estado  de  Invalidez  Permanente,  para  fins  de
doença ou acidente.
8.5 As despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação
correrão por conta do Associado/Segurado, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.
8.6 A Seguradora poderá também exigir a apresentação de documentos médicos, atestados
de autoridades administrativas ou processos relacionados com o acidente, em caso de dúvida
fundada e justificável.
8.7 As providências ou atos que a Seguradora praticar após o acidente, não implicam, por si
só, o reconhecimento da obrigação de pagar o Capital Segurado Individual.

9 JUNTA MÉDICA
9.1 No caso de divergência sobre a causa, natureza ou extensão de lesão bem como a
avaliação da incapacidade relacionada ao Associado/Segurado, a Seguradora deverá propor
ao Associado/Segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica. 
9.2 A  junta  médica  será  constituída  por  3  (três)  membros,  sendo  um  nomeado  pela
Seguradora, outro pelo Associado/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 Associado/Segurado e pela Seguradora. 
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9.3 O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar
da data da indicação do membro nomeado pelo Associado/Segurado.

10 RATIFICAÇÃO
Ratificam-se os termos das Condições Gerais  que não contrariem as disposições desta
cláusula e lhe sejam pertinentes.
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DIÁRIA POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR 
DIH 692 - DIH 693 (PROC. SUSEP Nº 15414.004510/2012-11) da Capemisa Seguradora

de Vida e Previdência S/A

CONDIÇÃO ESPECIAL DA GARANTIA BÁSICA DE DIÁRIA POR INTERNAÇÃO
HOSPITALAR

1 OBJETIVO 
A  cobertura  de  diária  por  internação  hospitalar  garante  o  pagamento  de  indenização
proporcional ao período de internação do Associado/Segurado, em consequência de doença
ou de acidente pessoal coberto, observados o período de franquia e o limite contratual máximo
por evento fixado nas Condições Contratuais.

2 CAPITAL SEGURADO 
2.1  É o valor máximo para a garantia contratada a ser pago pela Seguradora na ocorrência
do sinistro e será definido nas Condições Contratuais;
2.2  Considera-se  como  capital  máximo  segurado  a  quantidade  de  diárias  contratadas
multiplicada pelo valor da diária contratada;
2.3     A indenização consiste no pagamento do valor da diária contratada, durante o período
do efetivo afastamento, limitado ao período indenitário contratado;
2.4  O valor do Capital Segurado contratado, para a garantia de diária de incapacidade por
internação  hospitalar,  será  devido  a  partir  do  primeiro  dia  após  o  período  de  franquia  do
seguro, e constará do Certificado Individual do Associado/Segurado.

3 RISCOS COBERTOS
A internação do Associado/Segurado,  em estabelecimento  hospitalar  de  sua livre  escolha,
somente para tratamentos clínicos ou cirúrgicos que não possam ser realizados em regime
ambulatorial, domiciliar ou em consultório, decorrentes de doença ou acidente pessoal coberto.

4 RISCOS EXCLUIDOS 
4.1. Além  dos  riscos  mencionados  no  subitem  4.1  das  Condições  Gerais,  estão
também excluídos os seguintes eventos:
a) de doenças e/ou lesões preexistentes à contratação do seguro, de conhecimento prévio
do Associado/Segurado, não declaradas na Proposta de Adesão;
b) de  tratamento  e/ou  cirurgias  experimentais,  exames  e/ou  medicamentos  ainda  não
reconhecidos  pelo  Serviço  Nacional  de  Fiscalização  de  Medicina  e  Farmácia  e  suas
consequências;
4.2. Estão expressamente excluídas, mesmo que resultante de Acidente Pessoal, as
internações hospilatares objetivando a realização de:
a) ceratotomia (cirurgia para correção de miopia);
b) cirurgias  plásticas  em  geral,  salvo  as  que  sejam  simultaneamente  restauradoras  e
resultantes de acidentes ocorridos na vigência do Seguro;
c) infecções  oportunistas  e  toda  e  qualquer  doença  provocada  pela  Síndrome  da
Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS); 
d) Doença  de  Parkinson  Grave,  Insuficiência  Hepática  Crônica,  Insuficiência  Renal
Crônica, Lupus em estado crônico e Transplante de Órgãos Vitais;
e) diálise, hemodiálise e tratamento de cirrose hepática e a hepatite crônica;
f) tratamento de infertilidade ou de esterilização, incluindo tratamentos cirúrgicos, e suas
consequências;
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g) tratamentos clínicos ou cirúrgicos não éticos, ilegais ou não reconhecidos pelo Serviço
Nacional  de  Medicina  e  Farmácia  e  medicamentos  também não  reconhecidos  por  aquele
Serviço; 
h) hospitalizações para check-up, diálise ou hemodiálise em pacientes crônicos e cirrose
hepática; 
i) tratamento por senilidade ou rejuvenescimento ou repouso ou emagrecimento e suas
consequências;
j) tratamento odontológico e ortodontológico, mesmo que em consequência de acidente
pessoal;
k) tratamento cirúrgico da obesidade mórbida e suas consequências;
l) tratamento  decorrente  de  acidentes  relacionados  à   tentativa  de  suicídio  nos  dois
primeiros anos de vigência ou atos ilícitos devidamente comprovados;
m) tratamentos  decorrentes  de  patologias  psiquiátricas  e  neuropsiquiátricas,  inclusive
psicanálise, sonoterapia, terapia ocupacional e psicologia;
n) tratamentos que envolvam a homeopatia, acupuntura e tratamentos naturalistas;
o) internação domiciliar;
p) procedimentos  que,  por  sua  característica  e  amplitude,  possam  ser  efetuados  em
ambulatório; e
q) investigação diagnóstica não seguida de tratamento efetivo durante a internação.
r) luxações recidivantes de qualquer articulação; 
s) instabilidades crônicas (agudizadas ou não) de qualquer articulação; 

4.3. Estão expressamente excluídas, exceto quando decorrentes de Acidente Pessoal,
as internações hospilatares objetivando a realização de:
a) parto ou aborto, e suas consequências;
b) qualquer tipo de hérnia e suas consequências;
c) choque anafilático e suas consequências

5 CARÊNCIA
Para a Garantia de Diária por Internação Hospitalar, haverá uma carência de no mínimo
90 (noventa)  dias,  a  contar  da  data  de  inclusão  do  Associado/Segurado  na  apólice,
exceto para acidente pessoal coberto.
4.1. As  internações  hospitalares  verificadas  durante  o  período  de  carência  não  serão
cobertas.

6 FRANQUIA
A franquia será de 1 (um) dia, ou seja, somente estarão cobertas as internações hospitalares
efetivadas a partir, do segundo dia da respectiva internação hospitalar.

7 LIMITE DE DIÁRIAS
O limite de diárias constará das condições contratuais.

8 OCORRÊNCIA DE SINISTRO
8.1. Ocorrendo um sinistro que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá
ser comunicado à mesma pelo Associado/Segurado ou seu representante, tão logo se tenha
conhecimento, por meio do formulário de “Aviso de Sinistro”,  constando data, hora, local e
causa do acidente, em carta registrada, telegrama, ou telefax dirigido à Seguradora ou a seu
representante legal.
8.2. A  comunicação  na  forma  deste  item  não  exonera  o  Associado/Segurado  ou  seu
representante da obrigação os seguintes documentos: 
a) Relatório do procedimento de internação com a descrição do tratamento, prognóstico e
alta médica definitiva; 
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b) exames compatíveis que comprovem e diagnostiquem o motivo da internação;
c) cópia do comprovante de Residência do Associado/Segurado.
d) Boletim de Ocorrência Policial, se houver, ou Certidão de Ocorrência Policial, cópia; 
e) Radiografias, se houver; 
f) CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, se for o caso; 
g) Fotocópia do RG ou Certidão de Nascimento; e
h) Fotocópia do CPF do Associado/Segurado; 

9 RATIFICAÇÃO
Ratificam-se os termos das Condições Gerais deste Seguro que não contrariem as disposições
desta cláusula e que lhe sejam pertinentes.
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA GARANTIA BÁSICA DE DIÁRIA
POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UTI

1. OBJETIVO 
A garantia de diária por internação hospitalar em UTI garante o pagamento de indenização
proporcional ao período de internação do Associado/Segurado em UTI (Unidade de Terapia
Intensiva), em consequência de doença ou de acidente pessoal coberto, observados o período
de franquia e o limite contratual máximo por evento fixado nas Condições Contratuais.

2. CAPITAL SEGURADO 
2.1.  É  o  valor  máximo  para  a  garantia  contratada  a  ser  pago  pela  Seguradora  na
ocorrência do sinistro e será definido nas Condições Contratuais;
2.2.  Considera-se  como capital  máximo segurado a  quantidade de diárias  contratadas
multiplicada pelo valor da diária contratada;
2.3.     A indenização consiste no pagamento do valor da diária contratada, durante o
período do efetivo afastamento, limitado ao período indenitário contratado;
2.4.  O valor do Capital Segurado contratado, para a garantia de diária de incapacidade por
internação hospitalar em UTI, será devido a partir do primeiro dia após o período de franquia do
seguro, e constará do Certificado Individual do Associado/Segurado.

3 RISCOS COBERTOS
A internação do Associado/Segurado,  em estabelecimento  hospitalar  de  sua livre  escolha,
somente para tratamentos clínicos ou cirúrgicos que não possam ser realizados em regime
ambulatorial, domiciliar ou em consultório, decorrentes de doença ou acidente pessoal coberto.

4. RISCOS EXCLUIDOS 
4.1. A  Além  dos riscos  mencionados  no  subitem 4.1  das  Condições  Gerais,  estão
também excluídos os seguintes eventos:
a) de doenças e/ou lesões preexistentes à contratação do seguro, de conhecimento prévio
do Associado/Segurado, não declaradas na Proposta de Adesão;
b) de  tratamento  e/ou  cirurgias  experimentais,  exames  e/ou  medicamentos  ainda  não
reconhecidos  pelo  Serviço  Nacional  de  Fiscalização  de  Medicina  e  Farmácia  e  suas
consequências;
4.2. Estão expressamente excluídas, mesmo que resultante de Acidente Pessoal, as
internações hospilatares objetivando a realização de:
a) ceratotomia (cirurgia para correção de miopia);
b) cirurgias  plásticas  em  geral,  salvo  as  que  sejam  simultaneamente  restauradoras  e
resultantes de acidentes ocorridos na vigência do Seguro;
c) infecções  oportunistas  e  toda  e  qualquer  doença  provocada  pela  Síndrome  da
Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS); 
d) Doença  de  Parkinson  Grave,  Insuficiência  Hepática  Crônica,  Insuficiência  Renal
Crônica, Lupus em estado crônico e Transplante de Órgãos Vitais;
e) diálise, hemodiálise e tratamento de cirrose hepática e a hepatite crônica;
f) tratamento de infertilidade ou de esterilização, incluindo tratamentos cirúrgicos, e suas
consequências;
g) tratamentos clínicos ou cirúrgicos não éticos, ilegais ou não reconhecidos pelo Serviço
Nacional  de  Medicina  e  Farmácia  e  medicamentos  também não  reconhecidos  por  aquele
Serviço; 
h) hospitalizações para check-up, diálise ou hemodiálise em pacientes crônicos e cirrose
hepática; 
i) tratamento por senilidade ou rejuvenescimento ou repouso ou emagrecimento e suas
consequências;
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j) tratamento odontológico e ortodontológico, mesmo que em consequência de acidente
pessoal;
k) tratamento cirúrgico da obesidade mórbida e suas consequências;
l) tratamento  decorrente  de  acidentes  relacionados  à  tentativa  de  suicídio  nos  dois
primeiros anos de vigência ou atos ilícitos devidamente comprovados;
m) tratamentos  decorrentes  de  patologias  psiquiátricas  e  neuropsiquiátricas,  inclusive
psicanálise, sonoterapia, terapia ocupacional e psicologia;
n) tratamentos que envolvam a homeopatia, acupuntura e tratamentos naturalistas;
o) internação domiciliar;
p) procedimentos  que,  por  sua  característica  e  amplitude,  possam  ser  efetuados  em
ambulatório; e
q) investigação diagnóstica não seguida de tratamento efetivo durante a internação.
r) luxações recidivantes de qualquer articulação; 
s) instabilidades crônicas (agudizadas ou não) de qualquer articulação; 

4.3. Estão expressamente excluídas, exceto quando decorrentes de Acidente Pessoal,
as internações hospilatares objetivando a realização de:
a) parto ou aborto, e suas consequências;
b) qualquer tipo de hérnia e suas consequências;
c) choque anafilático e suas consequências

5. CARÊNCIA
Para a  Garantia  de  Diária  por  Internação Hospitalar  em UTI,  haverá  uma carência  de  no
mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data de inclusão do Associado/Segurado na apólice.
5.1. As  internações  hospitalares  verificadas  durante  o  período  de  carência  não  serão

cobertas.
5.2. A carência não será aplicada aos eventos decorrentes de acidente pessoal  coberto,

ocorrido a partir do início de vigência do Seguro.

6. LIMITE DE DIÁRIAS
6.1. O limite de diárias constará das condições contratuais.
6.2. Esta garantia está limitada ao pagamento de, no máximo, 365 (trezentos e sessenta e

cinco) diárias por evento e ano de vigência do Seguro, respeitado o período de carência
previsto no item 5 desta Condição Especial.

7. OCORRÊNCIA DE SINISTRO
7.1. Ocorrendo um sinistro que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá

ser  comunicado  à  mesma pelo  Associado/Segurado  ou  seu representante,  tão  logo se
tenha conhecimento, por meio do formulário de “Aviso de Sinistro”, constando data, hora,
local e causa do acidente, em carta registrada, telegrama, ou telefax dirigido à Seguradora
ou a seu representante legal.

7.2. A  comunicação  na  forma  deste  item  não  exonera  o  Associado/Segurado  ou  seu
representante da obrigação os seguintes documentos: 
a) Relatório do procedimento de internação com a descrição do tratamento, prognóstico e
alta médica definitiva;
b) exames compatíveis que comprovem e diagnostiquem o motivo da internação;
c) cópia do comprovante de Residência do Associado/Segurado.
d) Boletim de Ocorrência Policial, se houver, ou Certidão de Ocorrência Policial, cópia; 
e) Radiografias, se houver; 
f) CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, se for o caso; 
g) Fotocópia do RG ou Certidão de Nascimento; e
h) Fotocópia do CPF do Associado/Segurado; 
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8. RATIFICAÇÃO
Ratificam-se os termos das Condições Gerais deste Seguro que não contrariem as disposições
desta cláusula e que lhe sejam pertinentes.
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA GARANTIA BÁSICA DE DIÁRIA
POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR

DECORRENTE DE DOENÇAS GRAVES

1 OBJETIVO 
A  garantia  de  diária  por  internação  hospitalar  decorrente  de  doenças  graves  garante  o
pagamento de indenização proporcional ao período de internação do Associado/Segurado, em
estabelecimento  hospitalar  de  sua  livre  escolha,  somente  para  tratamentos  clínicos  ou
cirúrgicos que não possam ser realizados em regime ambulatorial, domiciliar ou em consultório,
decorrente de doenças graves, observados o período de franquia e o limite contratual máximo
por evento fixado nas Condições Contratuais.

2 CAPITAL SEGURADO 
2.1  É o valor máximo para a garantia contratada a ser pago pela Seguradora na ocorrência
do sinistro e será definido nas Condições Contratuais;
2.2  Considera-se  como  capital  máximo  segurado  a  quantidade  de  diárias  contratadas
multiplicada pelo valor da diária contratada;
2.3     A indenização consiste no pagamento do valor da diária contratada, durante o período
do efetivo afastamento, limitado ao período indenitário contratado;
2.4  O valor do Capital Segurado contratado, para a garantia de diária de incapacidade por
internação hospitalar decorrente de doenças graves, será devido a partir do primeiro dia após o
período de franquia do seguro, e constará do Certificado Individual do Associado/Segurado.

3 RISCOS COBERTOS 
3.1 Para  fins  desta  Garantia  são  consideradas  Doenças  Graves  as  seguintes
patologias:

a) Acidente  Vascular  Cerebral  (AVC):  diagnóstico  de  acidente  vascular  cerebral,
isquêmico ou hemorrágico com destruição do tecido cerebral  causada por trombose,
hemorragia ou embolia de origem extracraniana, desde que cause sequela neurológica
definitiva ou morte comprovada do tecido cerebral;

b) Infarto  do  Miocárdio  e  Cirurgia  de  Revascularização  do  Miocárdio:  intervenção
cirúrgica, a céu aberto, para a recuperação de uma ou mais artérias coronárias, as quais
se encontram parcial ou totalmente bloqueadas, introduzindo-se em “by-pass” artério-
coronário;

c) Neoplasia  (Câncer):  diagnóstico  de  tumor  maligno,  caracterizado  pelo  crescimento
anormal  de  células,  com  indicação  de  tratamento  cirúrgico,  quimioterapia  e/ou
radioterapia; e

4 RISCOS EXCLUIDOS 
4.1. Além  dos  riscos  mencionados  no  subitem  4.1  das  Condições  Gerais,  estão
também excluídos os seguintes eventos:
a) no caso de Acidente Vascular Cerebral:
- ataques isquêmicos transitórios;
- qualquer alteração neurológica não resultante de acidente vascular cerebral;
- lesão cerebral resultante de hipóxia ou trauma.
b) no caso de Cirurgia Coronariana:
- angioplastia;
- qualquer outro tipo de cirurgia cardíaca que não vise à correção de insuficiência coronariana.
c) no caso de Neoplasia:
- melanoma não invasivo ou classificado in situ, incluindo displasia cervical e outra lesões pré-
neoplásicas;
- câncer de pele se não for melanoma maligno;
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- carcinoma basocelular e espinocelular;
- Sarcoma de Kaposi e outros tumores associados à AIDS;
- hiperplasia benigna da próstata;
- qualquer tipo de leucemia.
d) de doenças e/ou lesões preexistentes à contratação do seguro, de conhecimento prévio
do Associado/Segurado, não declaradas na Proposta de Adesão;
e) de  tratamento  e/ou  cirurgias  experimentais,  exames  e/ou  medicamentos  ainda  não
reconhecidos  pelo  Serviço  Nacional  de  Fiscalização  de  Medicina  e  Farmácia  e  suas
consequências;

5 CARÊNCIA
Para  a  Garantia  de  Diária  por  Internação  Hospitalar  decorrente  de  Doenças  Graves,
haverá uma carência de no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data de inclusão do
Associado/Segurado na apólice.
5.1 As  internações  hospitalares  verificadas  durante  o  período  de  carência  não  serão
cobertas.

6 FRANQUIA
A franquia será de 1 (um) dia, ou seja, somente estarão cobertas as internações hospitalares
efetivadas a partir, do segundo dia da respectiva internação hospitalar.

7 LIMITE DE DIÁRIAS
O limite de diárias constará das condições contratuais.

8 OCORRÊNCIA DE SINISTRO
8.1. Ocorrendo um sinistro que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá
ser comunicado à mesma pelo Associado/Segurado ou seu representante, tão logo se tenha
conhecimento, por meio do formulário de “Aviso de Sinistro”,  constando data, hora, local e
causa do acidente, em carta registrada, telegrama, ou telefax dirigido à Seguradora ou a seu
representante legal.
8.2. A  comunicação  na  forma  deste  item  não  exonera  o  Associado/Segurado  ou  seu
representante da obrigação os seguintes documentos: 
a) Relatório do procedimento de internação com a descrição do tratamento, prognóstico e
alta médica definitiva; 
b) exames compatíveis que comprovem e diagnostiquem o motivo da internação;
c) cópia do comprovante de Residência do Associado/Segurado.
d) Boletim de Ocorrência Policial, se houver, ou Certidão de Ocorrência Policial, cópia; 
e) Radiografias, se houver; 
f) CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, se for o caso; 
g) Fotocópia do RG ou Certidão de Nascimento; e
h) Fotocópia do CPF do Associado/Segurado; 

9 BENEFICIÁRIO
O Beneficiário desta Garantia será sempre o próprio Associado/Segurado, podendo a quitação
ser dada por seu representante
legal no caso de sua impossibilidade. Na eventualidade do Associado/Segurado falecer antes
do recebimento da indenização,
o pagamento correspondente será feito em conformidade com a legislação aplicável à herança.

10 RATIFICAÇÃO
Ratificam-se os termos das Condições Gerais deste Seguro que não contrariem as disposições
desta cláusula e que lhe sejam pertinentes.
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RENDA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 
RTI 699 (PROC. SUSEP Nº 15414.004510/2012-11) da Capemisa Seguradora

de Vida e Previdência S/A

CONDIÇÃO ESPECIAL DA GARANTIA BÁSICA DE RENDA
 POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

1. OBJETIVO 
Garantir uma Renda Mensal Temporária ao Associado/Segurado que, por motivo de doença ou
acidente pessoal coberto, ficar incapacitado de exercer a sua profissão ou ocupação, durante o
período em que se encontrar sob tratamento médico.

2. CAPITAL SEGURADO 
2.1 É o valor máximo para a garantia contratada a ser pago pela Seguradora na ocorrência do
sinistro e será definido nas Condições Contratuais.
2.2. A indenização consiste no pagamento de uma renda Mensal Temporária ao Associado/
Segurado, durante o período de efetivo afastamento limitado ao período indenitário contratado. 
a) Quando  o  período  de  incapacidade  superar  30  (trinta)  dias,  a  Renda  Mensal
Temporária  será paga mensalmente  pela Seguradora,  para os meses completos  e o valor
proporcional da Renda Mensal Temporária para os meses incompletos, tomando-se por base o
período  de  incapacidade  do  Associado/Segurado  definido  por  relatório  e  atestado  médico
atualizado que deverá ser entregue mensalmente;
b) Quando o período de incapacidade não superar 30 (trinta) dias, a Seguradora efetuará
um  único  pagamento  no  valor  proporcional  da  Renda  Mensal  Temporária  contratada
correspondente ao período de incapacidade do Associado/Segurado, a contar do término do
período de franquia, conforme item 6, até a alta médica, limitada pelo período contratado.
2.3 O  valor  do  Capital  Segurado  contratado  para  a  garantia  de  renda  temporária  por
incapacidade será devido a partir do primeiro dia após o período de franquia do seguro.

3. RISCOS COBERTOS
Acidentes pessoais ou doenças que tornem o segurado incapaz de exercer sua profissão ou
ocupação.

4. RISCOS EXCLUIDOS 
4.1. O Seguro se destina a cobrir  a  invalidez de caráter  agudo e temporário,  ou seja,  a
incapacidade decorrente de uma mesma causa.  Assim, estão expressamente excluídas da
garantia do Seguro as incapacidades resultantes, direta ou indiretamente, de:
a) doenças,  lesões  e/ou  deficiências  preexistentes  à  contratação  deste  Seguro,  de
conhecimento prévio do Associado/Segurado e não declaradas na Proposta de Adesão;
b) doenças,  lesões  e/ou  deficiências  preexistentes  à  renovação  deste  Seguro  e  que
tenham gerado sinistro em períodos de vigência anteriores, relacionados a moléstias de longo
tratamento ou de tratamento continuado;
c) doenças  psiquiátricas,  alterações  psíquicas,  mentais,  estresse,  incluído  “burnout”  e
depressão, independente das suas causas;
d) doenças crônicas-degenerativas, genéticas e infecções crônicas;
e) tratamento dentário não decorrente de acidente e suas consequências;
f) alterações  físicas  e  mentais  decorrentes  de  ação  do  álcool,  de  drogas  e/ou
intorpecentes, de uso fortuito, ocasional ou habitual;
g) cirurgia de ceratotomia (correção de miopia) e suas consequências;
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h) cirurgia plásticas não reparadoras e nem decorrentes de acidentes sofridos durante a
vigência do Seguro;
i) figromialgias;
j) doença Miofascial;
k) tratamentos cirúrgicos para doença fibrocística de mama e suas consequências;
l) tratamento clínico ou cirúrgico de hallus valgus (joanete);
m) todos os afastamentos decorrentes de doenças degenerativas ou crônicas da coluna
vertebral,  mesmo  que  agravadas  ou  desencadeadas  por  acidente/trauma,  exceto  os
afastamentos decorrentes de pós-operatórios imediatos de cirurgia da coluna vertebral;
n) períodos de afastamentos superiores a 30 (trinta) dias relativos a pós-operatórios de
cirurgia de varizes e hemorroidas;
o) períodos de afastamentos superiores a 30 (trinta) dias devido a contusões, luxações ou
entorses;
p) tratamentos  e/ou  cirurgias  experimentais,  exames  e/ou  medicamento  ainda  não
reconhecidos  pelo  Serviço  nacional  de  Fiscalização  de  Medicina  e  Farmácia  e  suas
consequências;
q) tratamento clínico, cirúrgico ou endocrinológico com finalidade estética, ou social,  ou
cosmética e suas consequências;
r) tratamentos clínicos ou cirúrgicos ilegais ou não éticos, cirurgias para mudança de sexo,
tratamento  para  esterilidade  ou  infertilidade,  procedimentos  anticoncepcionais,  tratamento
cirúrgico para impotência sexual, inseminação artificial e suas consequências;
s) tratamento por motivos de obesidade, obesidade mórbida, senilidade, geriatria, repouso,
rejuvenescimento, convalescença e abrasão química cirúrgica e suas consequências;
t) complicações e intercorrências resultantes de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos
causados por acidentes ou eventos não cobertos;
u) epidemias e pandemias declaradas por órgão competente;
v) atos  ilícitos  dolosos  praticados  pelo  Associado/Segurado,  pelo  beneficiário  ou  pelo
representante legal, de um ou de outro.

4.2. Estão expressamente excluídas, exceto quando decorrentes de Acidente Pessoal,
as internações hospilatares objetivando a realização de:
a) parto ou aborto, e suas consequências;
b) qualquer tipo de hérnia e suas consequências;
c) choque anafilático e suas consequências

5. CARÊNCIA
5.1. O período de carência,  quando previsto e estabelecido no Contrato de Seguro, será
contado a partir da data de início de vigência da cobertura individual;
5.2. Durante o período de carência, o Associado/Segurado não terá direito à garantia do
Seguro;
5.3. Não haverá carência para acidentes pessoais, desde que ocorridos durante a vigência
da cobertura individual;
5.4. Caso o grupo segurado seja transferido de outra Seguradora,  não será reiniciada a
contagem de novo prazo de carência para os Associados/Segurados já incluídos no Seguro
pela Apólice anterior;
5.5. O pagamento antecipado do(s) prêmio(s) não elimina nem reduz o prazo de carência.

6. FRANQUIA
6.1.  Para cada evento a quantidade de dias de franquia, contada a partir da data do sinistro,
que será deduzida do período indenizável, estará estabelecida nas Condições Contratuais e na
Proposta de Adesão.
6.2. O Período de franquia nunca será superior a 15 (quinze) dias ininterruptos. 
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6.3. Os  pagamentos  da  Renda  por  Incapacidade  Temporária  serão  devidos  a  partir  do
primeiro dia após o término do prazo acordado como franquia, e ficam limitados por evento, até
o prazo máximo determinado nas Condições Contratuais. 
6.4. O Associado/Segurado não terá direito à garantia se, em decorrência de um mesmo
evento, ficar incapacitado de exercer a sua atividade principal por período igual ou inferior ao
período de franquia.

7. LIMITE DE RENDAS
7.1. O limite de rendas por evento constará das Condições Contratuais. 
7.2. Pelo mesmo evento, o número de rendas indenizadas não pode superar a quantidade
de rendas contratadas. 
7.3. Respeitadas as limitações contratuais, em caso de incapacidade contínua, a Seguradora
efetuará o pagamento da Renda Mensal Temporária durante o período de efetivo afastamento
do Associado/Segurado da sua atividade principal declarada na Proposta de Adesão, limitando
ao período indenizável contratado e especificado na Apólice e no Certificado Individual.
7.4. A contagem do período indenizável se inicia após o término do período de franquia.

8. OCORRÊNCIA DO SINISTRO 
8.1. Ocorrendo um sinistro que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá
ser comunicado à mesma pelo Associado/Segurado ou seu representante, tão logo se tenha
conhecimento, por meio do formulário de “Aviso de Sinistro”,  constando data, hora, local e
causa do acidente, em carta registrada, telegrama, ou telefax dirigido à Seguradora ou a seu
representante legal.
8.2. A  comunicação  na  forma  deste  item  não  exonera  o  Associado/Segurado  ou  seu
representante da obrigação os seguintes documentos:
a) formulário de Aviso de Sinistro, obrigatoriamente assinado pelo Médico Assistente e pelo
Associado/Segurado ou seu preposto;
b) cópia do RG e CPF do Associado/Segurado;
c) cópia do comprovante de residência do Associado/Segurado;
d) cópia de todos os exames complementares realizados;
e) relatório médico onde deve constar a data do evento, diagnóstico e tratamento realizado;
f) documento  original,  comprobatório  da  invalidez,  expedido  por  órgão  oficial  da
previdência;
g) cópia autenticada da Carteira Nacional de habilitação, em caso de acidente com veículo
dirigido pelo Associado/Segurado;
h) Declaração Médica comprovando a incapacidade temporária; 
i) cópia autenticada do Laudo do exame toxicológico e de teor alcoólico, quando realizado;
j) formulário de comprovação de Acidente de Trabalho e/ou Acidente Pessoal, se for o
caso ; Boletim de Ocorrência Policial, se houver, ou Certidão de Ocorrência Policial, cópia; 
k) laudo favorável ao benefício dado pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social).
8.3.    No caso de divergências sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, bem como a
avaliação  da  incapacidade  relacionada  ao  Associado/Segurado,  a  sociedade  seguradora
deverá propor ao Associado/Segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica.
a) A  junta  médica  será  constituída  por  03  (três)  membros,  sendo  um  nomeado  pela
sociedade seguradora, outro pelo Associado/Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido
pelos dois nomeados.
b) Cada  uma das  partes  pagará  os  honorários  do  médico  que  tiver  designado;  os  do
terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo Associado/Segurado e pela sociedade seguradora.
c) O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar
da data da indicação do membro nomeado pelo Associado/Segurado.
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8.4. Comprovada a incapacidade e o direito à garantia, a Seguradora efetuará o pagamento
da  Renda  Mensal  Temporária,  limitada  ao  rendimento  mensal  contratado  pelo
Associado/Segurado, devidamente comprovado na data do evento. 

a) Quando o período de incapacidade superar 30 (trinta) dias, a Renda Mensal Temporária
será paga mensalmente pela Seguradora, para os meses completos e o valor proporcional da
Renda Mensal  Temporária para os meses incompletos, tomando-se por base o período de
incapacidade do Associado/Segurado definido por relatório e atestado médico atualizado que
deverá ser entregue mensalmente;
b) Quando o período de incapacidade não superar 30 (trinta) dias, a Seguradora efetuará
um  único  pagamento  no  valor  proporcional  da  Renda  Mensal  Temporária  contratada
correspondente ao período de incapacidade do Associado/Segurado, a contar do término do
período de franquia, conforme item 6, até a alta médica, limitada pelo período contratado.
8.5. Se, durante o período de incapacidade, o Associado/Segurado vier a falecer, cessará o
direito à garantia. Neste caso, os beneficiários do Associado/Segurado, definidos de acordo
com a legislação em vigor,  receberão a Renda Mensal  Temporária,  ainda não indenizada,
correspondente ao período em que, em vida, o Associado/Segurado permaneceu incapaz de
exercer sua atividade principal declarada na Proposta de Adesão.
8.6. Se o Associado/Segurado vier a se aposentar por tempo de serviço, no decorrer do seu
período  de  incapacidade,  considera-se  extinto  o  interesse  segurado  (renda)  e  por
consequência o direito a receber o benefício. Neste caso, o Associado/Segurado receberá a
Renda Mensal Temporária, ainda não indenizada, correspondente ao período em que o mesmo
permaneceu incapaz de exercer sua atividade principal declarada na Proposta de Adesão.
a) A aposentadoria vinculada à invalidez originária do evento não prejudica o pagamento
do benefício.
8.7. A Renda Mensal Temporária será devida do dia subsequente ao término da franquia até
a alta médica ou, em caso de falecimento do Associado/Segurado, até a data do óbito.
8.8. A  Renda  Mensal  Temporária,  para  o  mesmo  ciclo  de  vigência  anual  da  cobertura
individual,  em hipótese alguma será devida além do período indenizável  contratado para a
garantia.

9. BENEFICIÁRIO 
O Beneficiário  desta Garantia  será o próprio  Associado/Segurado,  podendo a quitação ser
dada  por  seu  representante  legal  no  caso  de  sua  impossibilidade.  Na  eventualidade  do
Associado/Segurado  falecer  antes  do  recebimento  da  indenização,  o  pagamento
correspondente será feito conforme item 8.5.

10.RATIFICAÇÃO
Ratificam-se os termos das Condições Gerais deste Seguro que não contrariem as disposições
desta cláusula e lhe sejam pertinentes.
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA GARANTIA ADICIONAL DE RENDA POR INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA POR LER E DORT

1. OBJETIVO 
Garantir  uma  Renda  por  Incapacidade  Temporária  ao  Associado/Segurado  que  fique
incapacitado de exercer a sua profissão ou ocupação, durante o período em que se encontrar
sob tratamento médico, em decorrência de lesões por esforço repetitivo (LER) e/ou distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) excluídos os casos constantes no item 4
desta Condição Especial e, observadas as Condições Gerais e Contratuais do Seguro.

2. CAPITAL SEGURADO 
2.1. É o valor máximo para a garantia contratada a ser pago pela Seguradora na ocorrência

do sinistro e será definido nas Condições Contratuais.
2.2. A  indenização  consiste  no  pagamento  de  uma  renda  Mensal  Temporária  ao
Associado/Segurado, durante o período de efetivo afastamento limitado ao período indenitário
contratado. 
a)  Quando o período de incapacidade superar 30 (trinta) dias, a Renda Mensal Temporária

será paga mensalmente pela Seguradora, para os meses completos e o valor proporcional
da Renda Mensal Temporária para os meses incompletos, tomando-se por base o período
de  incapacidade  do  Associado/Segurado  definido  por  relatório  e  atestado  médico
atualizado que deverá ser entregue mensalmente;

b) Quando o período de incapacidade não superar 30 (trinta) dias, a Seguradora efetuará um
único  pagamento  no  valor  proporcional  da  Renda  Mensal  Temporária  contratada
correspondente ao período de incapacidade do Associado/Segurado, a contar do término
do  período  de  franquia,  conforme  item  6,  até  a  alta  médica,  limitada  pelo  período
contratado.

2.3. O  valor  do  Capital  Segurado  contratado  para  a  garantia  de  renda  temporária  por
incapacidade será devido a partir do primeiro dia após o período de franquia do seguro.

3. RISCOS COBERTOS
Acidentes  pessoais  ou  doenças  decorrentes  de  lesões  por  esforço  repetitivo  (LER)  e/ou
distúrbios  osteomusculares  relacionados  ao  trabalho  (DORT),  que  tornem  o
Associado/Segurado incapacitado de exercer a sua profissão ou ocupação.

4. RISCOS EXCLUIDOS 

4.1.  O  Seguro  se  destina  a  cobrir  a  invalidez  de  caráter  agudo  e  temporário,  ou  seja,  a
incapacidade decorrente de uma mesma causa.  Assim, estão expressamente excluídas da
garantia do Seguro as incapacidades resultantes, direta ou indiretamente, de:adoenças, lesões
e/ou  deficiências  preexistentes  à  contratação  deste  Seguro,  de  conhecimento  prévio  do
Associado/Segurado e não declaradas na Proposta de Adesão;
a)      doenças, lesões e/ou deficiências preexistentes à renovação deste Seguro e que tenham
gerado  sinistro  em  períodos  de  vigência  anteriores,  relacionados  a  moléstias  de  longo
tratamento ou de tratamento continuado;
b)    doenças  psiquiátricas,  alterações  psíquicas,  mentais,  estresse,  incluído  “burnout”  e
depressão, independente das suas causas;
c)       doenças crônicas-degenerativas, genéticas e infecções crônicas;
d)       tratamento dentário não decorrente de acidente e suas consequências;
e)      alterações físicas e mentais decorrentes de ação do álcool, de drogas e/ou intorpecentes,
de uso fortuito, ocasional ou habitual;
f)        cirurgia de ceratotomia (correção de miopia) e suas consequências;
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g)    cirurgia plásticas não reparadoras e nem decorrentes de acidentes sofridos durante a
vigência do Seguro;
h)        figromialgias;
i)          doença Miofascial;
j)          tratamentos cirúrgicos para doença fibrocística de mama e suas consequências;
k)         tratamento clínico ou cirúrgico de hallus valgus (joanete);
l)      todos os afastamentos decorrentes de doenças degenerativas ou crônicas da coluna
vertebral,  mesmo  que  agravadas  ou  desencadeadas  por  acidente/trauma,  exceto  os
afastamentos decorrentes de pós-operatórios imediatos de cirurgia da coluna vertebral;
m)     períodos de afastamentos superiores a 30 (trinta) dias relativos a pós-operatórios de
cirurgia de varizes e hemorroidas;
n)        períodos de afastamentos superiores a 30 (trinta) dias devido a contusões, luxações ou
entorses;
o)    tratamentos  e/ou  cirurgias  experimentais,  exames  e/ou  medicamento  ainda  não
reconhecidos  pelo  Serviço  nacional  de  Fiscalização  de  Medicina  e  Farmácia  e  suas
consequências;
p)      tratamento clínico, cirúrgico ou endocrinológico com finalidade estética, ou social, ou
cosmética e suas consequências;
q)        tratamentos clínicos ou cirúrgicos ilegais ou não éticos, cirurgias para mudança de sexo,
tratamento  para  esterilidade  ou  infertilidade,  procedimentos  anticoncepcionais,  tratamento
cirúrgico para impotência sexual, inseminação artificial e suas consequências;
r)        tratamento por motivos de obesidade, obesidade mórbida, senilidade, geriatria, repouso,
rejuvenescimento, convalescença e abrasão química cirúrgica e suas consequências;
s)       complicações e intercorrências resultantes de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos
causados por acidentes ou eventos não cobertos;
t)         epidemias e pandemias declaradas por órgão competente;
u)     atos  ilícitos  dolosos  praticados  pelo  Associado/Segurado,  pelo  beneficiário  ou  pelo
representante legal, de um ou de outro.
4.2  Estão expressamente excluídas, exceto quando decorrentes de Acidente Pessoal, as
internações hospilatares objetivando a realização de:
a) parto ou aborto, e suas consequências;
b) qualquer tipo de hérnia e suas consequências;
c) choque anafilático e suas consequências

5. CARÊNCIA
5.1. O prazo de carência não poderá exceder a metade do prazo de vigência. 
5.2. O período de carência será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de
início de vigência da cobertura individual;
5.3.  Durante o período de carência, o Associado/Segurado não terá direito à garantia do
Seguro;
5.4.  Caso o grupo de Associados/Segurados seja transferido de outra Seguradora, não será
reiniciada a contagem de novo prazo de carência par os segurados já incluídos no Seguro pela
Apólice anterior;
5.5.  O pagamento antecipado do(s) prêmio(s) não elimina nem reduz o prazo de carência.

6. FRANQUIA
6.1. Para cada evento a quantidade de dias de franquia, contada a partir da data do sinistro,
que será deduzida do período indenizável, estará estabelecida nas Condições Contratuais e na
Proposta de Adesão. 
6.2. O Período de franquia nunca será superior a 15 (quinze) dias ininterruptos.
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6.3. Os  pagamentos  da  Renda  por  Incapacidade  Temporária  por  LER  e  DORT,  serão
devidos a partir  do primeiro dia após o término do prazo acordado como franquia, e ficam
limitados por evento, até o prazo máximo determinado nas Condições Contratuais. 
6.4. O Associado/Segurado não terá direito à garantia se, em decorrência de um mesmo
evento, ficar incapacitado de exercer a sua atividade principal por período igual ou inferior ao
período de franquia.

7. LIMITE DE RENDAS
7.1. O limite de rendas por evento constará das Condições Contratuais. 
7.2. Pelo  mesmo evento,  o  número de rendas indenizadas não  pode superar  o  período

indenitário contratado. 
7.3. Respeitadas as limitações contratuais, em caso de incapacidade contínua, a Seguradora
efetuará o pagamento da Renda Mensal Temporária durante o período de efetivo afastamento
do Associado/Segurado da sua atividade principal declarada na Proposta de Adesão, limitando
ao período indenizável contratado e especificado na Apólice e no Certificado Individual.
7.4. A contagem do período indenizável se inicia após o término do período de franquia.

8. PERÍODO INDENITÁRIO
Respeitadas as limitações contratuais,  a  Seguradora efetuada o pagamento  da Renda por
Incapacidade Temporária durante o período de efetivo afastamento do Associado/Segurado da
sua atividade laboral remunerada, limitado ao período indenizável de 60 (sessenta) dias.

9. OCORRÊNCIA DO SINISTRO 
9.1. Ocorrendo um sinistro que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá
ser comunicado à mesma pelo Associado/Segurado ou seu representante, tão logo se tenha
conhecimento, por meio do formulário de “Aviso de Sinistro”,  constando data, hora, local e
causa do acidente, em carta registrada, telegrama, ou telefax dirigido à Seguradora ou a seu
representante legal.
9.2. A  comunicação  na  forma  deste  item  não  exonera  o  Associado/Segurado  ou  seu
representante da obrigação os seguintes documentos: 
a) formulário de Aviso de Sinistro, obrigatoriamente assinado pelo Médico Assistente e pelo
Associado/Segurado ou seu preposto;
b) cópia do RG e CPF do Associado/Segurado;
c) cópia do comprovante de residência do Associado/Segurado;
d) cópia de todos os exames complementares realizados;
e) relatório médico onde deve constar a data do evento, diagnóstico e tratamento realizado;
f) Declaração Médica comprovando a incapacidade temporária; 
g) formulário de comprovação de Acidente de Trabalho e/ou Acidente Pessoal, se for o
caso ; Boletim de Ocorrência Policial, se houver, ou Certidão de Ocorrência Policial, cópia; 
h) laudo favorável ao benefício dado pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social).

9.3. No caso de divergências sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, bem como a
avaliação da incapacidade relacionada ao segurado, a sociedade seguradora deverá propor ao
Associado/Segurado,  por meio de correspondência escrita,  dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica.
a) A  junta  médica  será  constituída  por  03  (três)  membros,  sendo  um  nomeado  pela
sociedade seguradora, outro pelo Associado/Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido
pelos dois nomeados.
b) Cada uma das  partes  pagará  os  honorários  do  médico  que  tiver  designado;  os  do
terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo Associado/Segurado e pela sociedade seguradora.
c) 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.
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9.4. Comprovada a incapacidade e o direito à garantia, a Seguradora efetuará o pagamento
da  Renda  Mensal  Temporária,  limitada  ao  rendimento  mensal  contratado  pelo
Associado/Segurado, devidamente comprovado na data do evento. 

a) Quando o período de incapacidade superar 30 (trinta) dias, a Renda Mensal Temporária
será  paga  mensalmente  pela  Seguradora,  para  os  meses  completos  e  o  valor
proporcional da Renda Mensal Temporária para os meses incompletos, tomando-se por
base o período de incapacidade do Associado/Segurado definido por relatório e atestado
médico atualizado que deverá ser entregue mensalmente;

b) Quando o período de incapacidade não superar 30 (trinta) dias, a Seguradora efetuará um
único  pagamento  no  valor  proporcional  da  Renda  Mensal  Temporária  contratada
correspondente ao período de incapacidade do Associado/Segurado, a contar do término
do período de franquia, conforme item 5, até a alta médica;

9.5. Se, durante o período de incapacidade, o Associado/Segurado vier a falecer, cessará o
direito à garantia. Neste caso, os beneficiários do Associado/Segurado, definidos de acordo
com a legislação em vigor,  receberão a Renda Mensal  Temporária,  ainda não indenizada,
correspondente ao período em que, em vida, o Associado/Segurado permaneceu incapaz de
exercer sua atividade principal declarada na Proposta de Adesão.
9.6. Se o Associado/Segurado vier a se aposentar por tempo de serviço, no decorrer do seu
período  de  incapacidade,  considera-se  extinto  o  interesse  segurado  (renda)  e  por
consequência o direito a receber o benefício. Neste caso, o Associado/Segurado receberá a
Renda Mensal Temporária, ainda não indenizada, correspondente ao período em que o mesmo
permaneceu incapaz de exercer sua atividade principal declarada na Proposta de Adesão.
a) A aposentadoria vinculada à invalidez originária do evento não prejudica o pagamento do

benefício.

9.7. A Renda Mensal Temporária será devida do dia subsequente ao término da franquia até
a alta médica ou, em caso de falecimento do Associado/Segurado, até a data do óbito.
9.8 A  Renda  Mensal  Temporária,  para  o  mesmo  ciclo  de  vigência  anual  da  cobertura
individual,  em hipótese alguma será devida além do período indenizável  contratado para a
garantia.

10.BENEFICIÁRIO
O Beneficiário  desta Garantia  será o próprio  Associado/Segurado,  podendo a quitação ser
dada  por  seu  representante  legal  no  caso  de  sua  impossibilidade.  Na  eventualidade  do
Associado/Segurado  falecer  antes  do  recebimento  da  indenização,  o  pagamento
correspondente será feito conforme item 9.5.

11.RATIFICAÇÃO
Ratificam-se os termos das Condições Gerais deste Seguro que não contrariem as disposições
desta cláusula e lhe sejam pertinentes. 
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REGULAMENTO DAS ASSISTÊNCIAS 24 HORAS

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

Os SERVIÇOS oferecidos são de Assistência 24 horas e não se confundem com seguro ou
auxílio funeral. Dessa forma, esses SERVIÇOS têm regras próprias e coberturas limitadas.

Os SERVIÇOS de assistência 24 horas mencionados neste instrumento estarão cobertos
em todo o território nacional para os Padrões Básico e Classic e internacional para o Padrão
Master ou VIP.

A prestação dos SERVIÇOS pela ECOBIOMA serão providenciados de acordo com a infra-
estrutura, regulamentos, legislação, costumes, localização e horário do local do EVENTO.

Qualquer  problema  ou  irregularidade  na  execução  dos  SERVIÇOS  contratados,  a
ECOBIOMA  deverá  ser  comunicada  imediatamente  para  que  a  mesma  execute  as
providências cabíveis.

Para ter direito  aos SERVIÇOS a seguir,  o Associado/Segurado ou seu familiar  deverá
acionar a ECOBIOMA, desde o início do SINISTRO, para que a mesma realize e coordene
todos os procedimentos cabíveis.

Em nenhuma hipótese deverá a família encomendar diretamente os SERVIÇOS constantes
neste  instrumento,  sob  pena  de  arcar  com os  ônus  daí  decorrentes,  pelos  quais  não  se
responsabilizará a APLUB ou a ECOBIOMA.

Caso a Central de Atendimento 24 h não seja acionada, por motivos de força maior, as
despesas efetuadas com o funeral serão, até o limite de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais),  reembolsadas  mediante  a  apresentação  das  notas  fiscais  originais  referentes  aos
serviços prestados.

Não será realizado qualquer  reembolso decorrente das despesas comprovadas com os
SERVIÇOS aqui descritos, caso a Central 24h não seja acionada, desde o início do SINISTRO.

As solicitações de Assistências 24 Horas serão realizadas através de ligação de Discagem
Direta  Gratuita  (DDG)  pelo  número  0800.722.5665  em  Território  Nacional  e,  no  exterior,
através do número (55) 51-2136-5630.
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ASSISTÊNCIA FUNERAL
E CESTA-ALIMENTAÇÃO

Após o SERVIÇO de Assistência Funeral, fica acordado que o Associado/Segurado ou seu
familiar deverá entregar ao prestador as cópias autenticadas das seguintes documentações:
Certidão de Óbito, Registro Geral, CPF e as cópias simples do contracheque ou comprovante
de pagamento.

a) Cônjuge: em caso de falecimento deverá estar devidamente reconhecido (a) através de
Certidão de Casamento, devendo ser entregue cópia autenticada da mesma ao prestador da
ECOBIOMA.

b) Companheiro (a): em caso de falecimento deverá estar devidamente reconhecido (a)
através de Declaração de União Estável devendo ser entregue cópia autenticada da mesma ao
prestador da ECOBIOMA.

c) Filhos: em caso de falecimento deverão estar devidamente reconhecidos através de
Certidão de Nascimento ou Documento de Identidade devendo ser entregue cópia autenticada
do mesmo ao prestador da ECOBIOMA.
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ASSISTÊNCIA FUNERAL

Na ocorrência de óbito do Associado/Segurado, um membro da família deverá contatar a
ECOBIOMA,  comunicando  o  falecimento  e  seguindo  sempre  as  instruções  da  mesma,
fornecendo-lhe  todas  as  informações  necessárias  à  perfeita  identificação  do
Associado/Segurado tais como: o local onde se encontra o corpo, se a família possui jazigo em
cemitério, onde a família pretende sepultar o corpo e mais outras informações que facilitem a
execução dos SERVIÇOS. 

Estão excluídos dos SERVIÇOS de Assistência Funeral os seguintes casos:

a) Os SERVIÇOS de assistência funeral não poderão ser prestados quando não houver
cooperação dos familiares do Associado/Segurado ou do responsável pelo acionamento que
não  forneça  as  informações  dos  dados  imprescindíveis  ao  atendimento,  como:  nome,
endereço, CPF, data de nascimento e outros que vierem a se tornarem necessários para o
bom andamento do atendimento, conforme requisitadas pela Central 24h.

b) Compra de jazigo por parte da prestadora.

c) Qualquer despesa de exumação do jazigo da família que se faça necessária. Esta deverá
ser  de  responsabilidade  da  família,  devendo  ser  paga  diretamente  à  administração  do
cemitério.

d) Despesas de qualquer natureza, sem autorização prévia da Central de Atendimento, não
previstas nas condições gerais ou superiores aos limites fixados.

e) 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  ou
ionizantes.

f) De atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química ou bacteriológica,
de guerra civil, de guerrilhas, de revolução, agitação, motim, revolta, estados de calamidade
pública, catástrofes naturais ou outras perturbações da ordem pública ou delas decorrentes.

g)  Danos  causados  por  atos  ilícitos,  dolosos  praticados  pela  CONTRATANTE,  pelo
Associado/Segurado ou pelo representante de um ou de outro. 

Ficam ainda pactuados os seguintes eventos e condições especiais:

a) SEPULTAMENTO DOS MEMBROS - Se o Associado/Segurado sofrer amputação de
algum membro a ECOBIOMA garantirá o sepultamento do mesmo, de acordo com a legislação
em vigor, devendo o familiar acionar a Central 24h.

b)  TRASLADO  -  No  caso  de  óbito  ocorrido  fora  do  município  de  DOMICÍLIO  do
Associado/Segurado,  e  dentro  do  território  nacional,  a  CONTRATADA  providenciará,  sem
despesas  para  a  família,  traslado  de  retorno do corpo  até  o  município  de  DOMICÍLIO do
Associado/Segurado, conforme limite de quilometragem do padrão contratado.
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c) CREMAÇÃO - Cabe ao próprio Associado/Segurado a prévia autorização com assinatura
e reconhecimento de firma, para cremação conforme padrão ou contratação, de acordo com a
legislação em vigor, a qual, juntamente com o Atestado do Óbito assinado por dois médicos ou
por um médico legista, deverá ser entregue ao prestador designado pela CONTRATADA para
proceder ao registro do óbito. Nos casos de morte violenta é exigida ainda a formalização pela
autoridade judiciária para que se possa proceder à cremação (lei n.º 6.015, de 31/12/73). A
cremação  será  sempre  realizada  no  crematório  designado  pela  ECOBIOMA,  devendo  as
cinzas serem retiradas diretamente pela família, no prazo acertado.
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PADRÕES DE ASSISTÊNCIA FUNERAL

BÁSICO

Translado

Transporte do corpo de onde ocorreu o óbito para o local de sepultamento ou cremação*,
no município de domicílio do falecido, através do meio de transporte mais adequado, em urna
mortuária apropriada.

Limitado a um raio de 100km, contabilizando a viagem de ida e volta.

Funeral
Acompanhamento do familiar/responsável para liberação do corpo onde for necessário.

Cuidados com a preparação do corpo

•  Urna  modelo  sextavado  caixa  e  tampa em madeira  de  pinus,  fundo madeira  de  alta
resistência, seis alças fixas ou tipo parreira ou varão, quatro chavetas para fechamento da
tampa e acabamento externo com verniz. Modelo Bignotto Ref: 005 ou similar.

• Uma coroa de flores.

• Ornamentação no interior da urna com manto de cetim para cobrir o corpo.

Livro de presença ou folha para assinaturas

Registro em cartório com guia e certidão

Capela

Locação de salas velatórias municipais. 
Em salas particulares os valores deverão ser similares às municipais.
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Sepultamento

Em túmulo (ou jazigo) da família com pagamento da taxa de sepultamento, desde que a
mesma seja compatível  com os custos da taxa dos cemitérios municipais.  Na hipótese da
necessidade de locação,  a  CONTRATADA providenciará o aluguel  da  sepultura  (conforme
tabela  municipal).  Caso  a  família  opte  por  locação  em  cemitério  particular  os  custos
excedentes ficaram por conta da família. A locação será pelo período mínimo legal. O plano
não cobre compra de jazigo, terreno ou construção de carneira.

Religião ou Credo

Todos  os  SERVIÇOS  mencionados  acima  serão  executados  sempre  respeitando  às
condições de religiosidade ou credo solicitado pela família.
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CLASSIC

Translado
Transporte do corpo de onde ocorreu o óbito para o local de sepultamento ou cremação*,

no município de domicílio do falecido, através do meio de transporte mais adequado, em urna
mortuária apropriada.

Limitado a um raio de 200km, contabilizando a viagem de ida e volta.

Funeral
Acompanhamento do familiar/responsável para liberação do corpo onde for necessário.

Cuidados com a preparação do corpo

•  Urna  modelo  sextavado  caixa  e  tampa em madeira  de  pinus,  fundo madeira  de  alta
resistência, seis alças tipo parreira ou varão, quatro chavetas para fechamento da tampa, três
chavetas para fechamento do visor acrílico e acabamento externo com verniz  de alto brilho.
Modelo Bignotto Ref: 015, 020 ou similar.

• Uma coroa de flores.

•  Ornamentação no interior da urna com manto de flores naturais do campo e véu para
cobrir o corpo.

Livro de presença ou folha para assinaturas

Registro em cartório com guia e certidão

Capela

Locação  de  salas  velatórias  municipais.  Em  salas  particulares  os  valores  deverão
ser similares às municipais.
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Sepultamento

Em túmulo (ou jazigo) da família com pagamento da taxa de sepultamento, desde que a
mesma seja compatível  com os custos da taxa dos cemitérios municipais.  Na hipótese da
necessidade de locação,  a  CONTRATADA providenciará o aluguel  da  sepultura  (conforme
tabela  municipal).  Caso  a  família  opte  por  locação  em  cemitério  particular  os  custos
excedentes ficaram por conta da família. A locação será pelo período mínimo legal. O plano
não cobre compra de jazigo, terreno ou construção de carneira.

Religião ou Credo

Todos  os  SERVIÇOS  mencionados  acima  serão  executados  sempre  respeitando  às
condições de religiosidade ou credo solicitado pela família.
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MASTER

Translado

Transporte do corpo de onde ocorreu o óbito para o local de sepultamento ou cremação*,
no município de domicílio do falecido, através do meio de transporte mais adequado, em urna
mortuária apropriada.

Limitado a um raio de 500km, contabilizando a viagem de ida e volta.

Funeral

Acompanhamento do familiar/responsável para liberação do corpo onde for necessário.

Cuidados com a preparação do corpo

• Urna modelo sextavado caixão e tampa em madeira de pinus,
fundo madeira de alta resistência, tampa com visor de vidro e/ou sobretampo duplo, com

bíblia ou cruz sobreposta no meio do tampo, quatro chavetas para fechamento da tampa, três
chavetas para fechamento do visor, alças tipo varão, babado de tecido de renda branca, com
travesseiro solto, acabamento externo com verniz de alto brilho. Modelo Bignotto Ref: 035 ou
040 ou similar.

• Duas coroas de flores.

•  Ornamentação no interior da urna com manto de flores naturais da estação e véu para
cobrir o corpo.

• Tanatopraxia

Livro de presença ou folha para assinaturas

Registro em cartório com guia e certidão

Capela

Locação  de  salas  velatórias  municipais.  Em  salas  particulares  os  valores  deverão  ser
similares às municipais.
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Sepultamento

Em túmulo (ou jazigo) da família com pagamento da taxa de sepultamento, desde que a
mesma seja compatível  com os custos da taxa dos cemitérios municipais.  Na hipótese da
necessidade de locação,  a  CONTRATADA providenciará o aluguel  da  sepultura  (conforme
tabela  municipal).  Caso  a  família  opte  por  locação  em  cemitério  particular  os  custos
excedentes ficaram por conta da família. A locação será pelo período mínimo legal. O plano
não cobre compra de jazigo, terreno ou construção de carneira.

Religião ou Credo

Todos  os  SERVIÇOS  mencionados  acima  serão  executados  sempre  respeitando  às
condições de religiosidade ou credo solicitado pela família.
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VIP

Translado
Transporte do corpo de onde ocorreu o óbito para o local de sepultamento ou cremação, no
município de domicílio do falecido, através do meio de transporte mais adequado, em urna

mortuária apropriada. Sem limite de quilometragem, desde que respeitando território estadual.

Funeral
Acompanhamento do familiar/responsável para liberação do corpo onde for necessário.

Cuidados com a preparação do corpo

• Urna modelo sextavado caixão e tampa em madeira de pinus,
fundo madeira de alta resistência, com rodapé em madeira, com visor de vidro 3/4, um ou

dois  sobretampos,  quatro  chavetas  para  fechamento  da  tampa,  quatro  chavetas  para
fechamento no sobretampo, alças tipo varão, acabamento interno em tecido e sobrebabado de
renda, com travesseiro solto, acabamento externo com verniz PU. Modelo Bignotto Ref: 042 ou
045 ou similar.

• Duas coroas de flores.

•  Ornamentação no interior da urna com manto de flores naturais da estação e véu para
cobrir o corpo.

Cremação: Está  disponível a todos os integrantes deste padrão, respeitando as limitações
das condições gerais.

• Recipiente em fibra de vidro para guarnecer as cinzas.

• Tanatopraxia

• Necro Maquiagem: Buscar uma melhor apresentação do corpo para o velório

Livro de presença ou folha para assinaturas

Registro em cartório com guia e certidão
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Capela

Locação  de  salas  velatórias  municipais.  Em  salas  particulares  os  valores  deverão  ser
similares às municipais.

Sepultamento

Em túmulo (ou jazigo) da família com pagamento da taxa de sepultamento, desde que a
mesma seja compatível  com os custos da taxa dos cemitérios municipais.  Na hipótese da
necessidade de locação,  a  CONTRATADA providenciará o aluguel  da  sepultura  (conforme
tabela  municipal).  Caso  a  família  opte  por  locação  em  cemitério  particular  os  custos
excedentes ficaram por conta da família. A locação será pelo período mínimo legal. O plano
não cobre compra de jazigo, terreno ou construção de carneira.

Religião ou Credo

Todos  os  SERVIÇOS  mencionados  acima  serão  executados  sempre  respeitando  às
condições de religiosidade ou credo solicitado pela família.
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ASSISTÊNCIA CESTA-ALIMENTAÇÃO

Na ocorrência  de  óbito  do  Associado/Segurado,  será  efetuada  a  entrega  de  06  (seis)
cestas-alimentação,  sendo  estas  entregues  mensalmente  para  um  BENEFICIÁRIO
anteriormente informado pelo Associado/Segurado junto a ECOBIOMA. Na falta de informação
do  BENEFICIÁRIO  a  receber  as  cestas-alimentação  será  respeitado  o  seguinte  critério:
cônjuge, na falta do mesmo; o filho mais velho, desde que maior de 18 (dezoito) anos, na falta
de ambos; os herdeiros legais.

Caso o Associado/Segurado deixe como BENEFICIÁRIO um filho menor de 18 (dezoito)
anos, este deverá expressar em vida, através de documento formal, o representante legal. Este
documento  deverá  ser  entregue  a  CONTRATADA.  As  cestas-alimentação  serão  entregues
somente em caso de falecimento do Associado/Segurado.

Dúvidas dos BENEFICIÁRIOS em relação ao recebimento das cestas-alimentação deverão
ser  realizadas  em  horário  comercial  à  ECOBIOMA.  Dependendo  das  condições
mercadológicas  podem  ocorrer  alterações  nos  produtos  constantes  na  Cesta-Alimentação
enviada aos BENEFICIÁRIOS. Caso aconteça alguma alteração a qualidade dos produtos será
sempre preservada.

REGULAMENTOS PRODUTOS ECOBIOMA 72



PADRÕES DE ASSISTÊNCIA CESTA-ALIMENTAÇÃO

1. BÁSICO
1 Achocolatado 400g
3 Açúcar Refinado 1kg
2 Arroz Tipo 1 - 5kg
1 Aveia Flocos 250g
1 Biscoito Cream Cracker 200g
1 Biscoito de Leite 160g
1 Biscoito Recheado 140g
3 Café em Pó a Vácuo 250g
1 Creme de leite T.Pak 200g
1 Ervilha 200g
1 Farinha de Trigo 1kg
1 Farinha de Milho Fina 500g
4 Feijão Preto Tipo 1 - 1kg
1 Gelatina em Pó 45g
1 Goiabada 400g
1 Leite Condensado 395g
1 Leite em Pó 400g
1 Maionese Sache 196g
2 Massa com Ovos 500g
1 Milho Verde 200g
1 Mistura para Bolo 400g
3 Óleos de Soja 900ml
1 Polenta 500g
2 Polpa de Tomate 520g
1 Queijo Ralado 50g
1 Sal Refinado 1kg
1 Vinagre de álcool 750ml
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2. CLASSIC
1 Achocolatado 400g
4 Açúcar Refinado 1kg
1 Amido de Milho 500g
1 Arroz Tipo 1 - 5kg
1 Balas Sortidas 150g
1 Biscoito Água e Sal 400g
1 Biscoito Sortido 400g
2 Biscoito Recheado 140g
1 Café em Pó 500g
3 Caldo de Carne 19g
2 Creme de Leite T. Pak 200g
2 Creme Dental 90g
1 Ervilha 200g
2 Extrato Tomate 350g
2 Farinha de Trigo 1kg
1 Farinha de Milho 1kg
1 Farinha Mandioca 1kg
2 Feijão Preto Tipo 1 - 1kg
3 Gelatina em Pó 45g
1 Goiabada 400g
2 Leite Condensado 395g
1 Leite em Pó Integral 400g
3 Massa c/ ovos 500g
1 Milho Verde 200g
3 Óleo de Soja 900ml
4 Refresco 30g
4 Sabonete 90g
1 Sal Refinado 1kg
2 Sardinha Óleo Comestível 130g
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3. MASTER   Material de Limpeza
1 Achocolatado 400g 
4 Açúcar Refinado 1kg 
2 Arroz Tipo 1 - 5kg 2 
1 Balas Sortidas 150g 
1 Biscoito Água e Sal 400g 
1 Biscoito Sortido 400g
2 Biscoito Recheado 140g 
2 Café em Pó 500g
2 Café Solúvel 50g 
3 Caldo de Carne 19g 
2 Creme de Leite T. Pak 200g 
1 Ervilha 200g 
2 Extrato de Tomate 350g 
2 Farinha de Trigo Especial 1kg
1 Farinha de Milho 1kg
1 Farinha de Mandioca 1kg
2 Feijão Preto Tipo 1 - 1kg
3 Gelatina em Pó 45g
1 Goiabada 400g
2 Leite Condensado 395g
1 Leite em Pó Integral 400g
1 Amido de Milho 500g
3 Massa c/ ovos Espaguete 500g
1 Milho Verde 200g
1 Mistura p/ Bolo 400g
1 Mistura Pão de Queijo 250g
4 Óleo de Soja 900ml
4 Refresco 30g
1 Sal Refinado 1kg
2 Sardinha 130g
1 Seleta de Legumes 200g

1 Amaciante 500ml
1 Desinfetante 500ml
2 Creme Dental 90g
1 Desinfetante 500ml
1 Detergente em Pó 1kg
2 Deter. Liquido 500ml
1 Esponja de Aço c/ 8
1 Esponja Dupla Face Un.
1 Fósforo c/ 200
2 Guardanapo 24X22cm
2 Papel Higiênico c/4
5 Sabão Azul 200g
4 Sabonete 90g
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4. VIP Material de Limpeza
2 Achocolatado 400g 
5 Açúcar Refinado 1kg 
1 Amido de Milho 500g 
2 Arroz Tipo 1 - 5kg 
2 Atum 170g 
1 Aveia em Flocos 250g 
2 Balas Sortidas 150g 
2 Biscoito Água e Sal 400g 
2 Biscoito Sortido 400g 
3 Biscoito Recheado 140g 
2 Café em Pó 500g 
3 Café Solúvel 50g 
5 Caldo de Galinha 19g 
4 Creme de Leite T. Pak 200g
1 Doce de Leite 400g
2 Ervilha 200g
4 Farinha de Trigo Especial 1kg
1 Farinha de Milho Media 1kg
1 Farinha de Mandioca Crua 1kg
1 Feijão Carioca Tipo 2 - 1kg
2 Feijão Preto Tipo 1 - 1kg
1 Filtro de Papel R.102 c/40
4 Gelatina em Pó 45g
2 Goiabada 400g
2 Leite Condensado 395g
1 Leite em Pó Integral 400g
1 Lentilha Tipo 1 - 500g
3 Maionese Sache 196g
4 Massa c/ ovos 500g
2 Milho Verde 200g
2 Mistura p/ bolo 400g
4 Óleo de Soja 900ml
4 Pó p/ pudim 85g
4 Polpa de Tomate Sache 340g
6 Refresco 35g
1 Sal Refinado 1kg
2 Sardinha Óleo Comestível 130g

1 Amaciante 500ml
1 Desinfetante 500ml
2 Creme Dental 90g
1 Desinfetante 500ml
1 Detergente em Pó 1 kg
2 Deter. Liquido 500ml
1 Esponja de Aço c/ 8
1 Esponja Dupla Face Un
1 Fósforo c/ 200
2 Guardanapo 24X22cm
2 Papel Higiênico c/4
5 Sabão Azul 200g
4 Sabonete 90g
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DESCONTO EM MEDICAMENTOS

Os Associados/Segurados informados pela ECOBIOMA obterão descontos de 15% a 60%
(quinze a sessenta por cento) sobre o preço máximo de venda ao consumidor,  vigente na
ocasião, para pagamento no ato da compra, na aquisição de medicamentos constantes na
Lista Padrão de Medicamentos, junto à rede de farmácias credenciadas pela CONTRATADA,
especialmente para tal finalidade.

A aquisição dos medicamentos será efetuada mediante apresentação do receituário médico
e do cartão de identificação do Associado/Segurado. 

A relação de farmácias credenciadas ao programa e a lista padrão de medicamentos que
contemplam descontos poderão ser visualizadas nos sites:

-  www.ecobioma.com.br/ecobioma/  produtos-e-servicos/consulta-de-farmacias 
-  www.ecobioma.com.br/consulta-de-medicamentos/consulta-de-medicamentos.pdf

A implantação do programa de Desconto em Medicamentos será realizada no limite máximo
de  40  (quarenta)  dias  após  o  recebimento  da  primeira  relação  de  Associados/Segurados
cadastrados.
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REGRAS DO PROGRAMA DE DESCONTO EM MEDICAMENTOS

Apresentação: este  programa tem como objetivo,  facilitar  o  acesso aos medicamentos
prescritos pelo médico, incentivar a adesão ao tratamento e permitir a gestão da saúde. 

Os  links  com  a  relação  de  medicamentos  com  desconto  e  farmácias  credenciadas
poderão ser consultados pelo Associado/Segurado nos sites:

-  www.ecobioma.com.br/ecobioma/  produtos-e-servicos/consulta-de-farmacias 
-  www.ecobioma.com.br/consulta-de-medicamentos/consulta-de-medicamentos.pdf

Programa de benefícios de medicamentos: apresentando Documento de Identidade, o
Cartão  de  Identificação  e  a  receita  médica,  se  necessário,  o  Associado/Segurado  poderá
adquirir  remédios  com  desconto  em  diversas  farmácias  da  rede  credenciada.  Além  dos
descontos.

Regras do programa: caso o Associado/Segurado esteja impossibilitado de se dirigir  á
farmácia, outra pessoa poderá comprar os medicamentos de posse de seu cartão e sua receita
médica. No caso de compra de medicamentos não tarjados (de uso livre) será dispensada a
apresentação da receita médica.

Descontos: para  os  medicamentos  de  referência  e  genéricos  constantes  na  lista,  são
concedidos descontos de 15% a 60% sobre o PMC – Preço Máximo ao Consumidor.

As listas oficiais publicadas estão disponíveis nas farmácias. Para os demais medicamentos
valerá o preço promocional. O desconto não é cumulativo com eventuais promoções.

No  médico: o  Associado/Segurado  deverá  informar  ao  médico  que  faz  parte  de  um
programa de benefícios de medicamentos e solicitar que ele consulte os medicamentos da lista
deste Programa para verificar se é possível receitar um deles para seu tratamento.

Quando  receber  a  receita,  o  Associado/Segurado  deverá  verificar  se  a  data,  nome  e
número do CRM do médico estão legíveis, pois esses dados serão conferidos no momento da
autorização na farmácia. As receitas poderão ser prescritas por qualquer médico registrado no
Conselho Regional de Medicina (CRM).

Abrangência: nas cidades atendidas pelas redes credenciadas do programa.

Validade para apresentação da receita: o prazo máximo para apresentação da receita é
de 60 (sessenta) dias para medicamentos de uso agudo e 180 (cento e oitenta) dias para
medicamentos de uso crônico, e só ficará retida na farmácia caso o medicamento seja de
venda controlada, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Validade  da  autorização: a  autorização  é  valida  no  momento  da  sua  emissão  e  na
farmácia onde foi emitida. Caso o Associado/Segurado e/ou pessoa por ele autorizada deseje
efetuar  a  compra  dos  medicamentos  em  outro  momento,  deverá  solicitar  uma  nova
autorização.
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ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA

Na  hipótese  da  ocorrência  de  SINISTRO  causado  por  MORTE  PROVOCADA  ou
VIOLENTA  dos  Associados/Segurados  conforme  cobertura  contratada;  caberá  ao
Associado/Segurado  ou  um  membro  da  família  acionar  a  ECOBIOMA,  comunicando  o
SINISTRO  e  seguindo  sempre  as  instruções  do  PRESTADOR,  fornecendo-lhe  todas  as
informações  necessárias  à  perfeita  identificação  do  Associado/Segurado  para  que  a
ECOBIOMA possa providenciar os SERVIÇOS.

A ECOBIOMA disponibilizará uma cobertura de 3 (três) consultas com profissional da área
e estará limitada dentro do município ou região metropolitana em que o Associado/Segurado é
domiciliado, observando-se a disposição abaixo:

a)  No  caso  de  falecimento  do  Associado/Segurado  caberá  ao  cônjuge  indicar  o
BENEFICIÁRIO que utilizará a assistência psicológica. Na falta do cônjuge; os filhos maiores
de 18 (dezoito) anos, na falta de ambos; os herdeiros legais. A assistência psicológica estará
coberta desde que, o atendimento do funeral do Associado/Segurado tenha se dado através da
Central de Atendimento 24h da CONTRATADA.
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ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL

A ECOBIOMA garantirá 3 (três) meses de garantia sobre os SERVIÇOS prestados pela
nossa Rede de Prestadores. Os SERVIÇOS aqui descritos estão limitados a um total de, 2
(duas) intervenções ao ano com limite monetário específico para cada evento. 

Serviços 24 horas: Eletricistas, Encanadores e Chaveiros.

Serviços  no  horário  comercial: Pedreiros,  Vidraceiros,  Marceneiros  e  Serralheiros,
Pintores, Técnico em Eletroeletrônico (somente indicação). 

Mão-de-obra Especializada para Manutenção Geral:  a ECOBIOMA se encarregará do
envio de profissionais devidamente qualificados e previamente selecionados, para reparos ou
consertos na residência do Associado/Segurado. A responsabilidade da ECOBIOMA se limita
ao envio dos profissionais para qualquer das especialidades abaixo, bem como ao pagamento
do custo de visita em de confecção de orçamentos dos profissionais.

Caso o Associado/Segurado necessite, a ECOBIOMA informará o número do telefone de
profissionais  para  o  conserto  de  eletroeletrônicos.  Esse  serviço  é  apenas  de  indicação,  o
acionamento  deverá  ser  realizado  pelo  Associado/Segurado.  A  ECOBIOMA  não  se
responsabilizará pelos serviços acionados pelo Associado/Segurado. 

Esse  serviço  de  informação/indicação  está  condicionado  à  existência  de  cadastro  de
prestadores na Rede da Assistência e/ou à disponibilidade do telefone em registros públicos.

Importante: os custos de execução do serviço serão de responsabilidade exclusiva do
Associado/Segurado.

Consultoria  Orçamentária:  a  ECOBIOMA  disponibilizará  ao  Associado/Segurado  um
serviço de informações para verificação dos custos aproximados de mão-de-obra para serviços
básicos.

1.  COBERTURAS ADICIONAIS EM CASO DE EVENTO PREVISTO

1.1. Guarda da Residência:  na hipótese de evento previsto  (Arrombamento, Roubo ou
Furto Qualificado, Vendaval,  Desmoronamento, Impacto de Veículos, Queda de Aeronaves,
Incêndio e Explosão),  a residência ficar vulnerável  em função de danos às portas, janelas,
fechaduras  ou  qualquer  outra  forma  de  acesso  ao  imóvel,  a  ECOBIOMA  providenciará  a
vigilância, até os limites estabelecidos, após tentativa de contenção emergencial  aos locais
avariados.

Limite: R$ 150,00 por dia, até 3 dias a 2 intervenções/ano.

1.2.  Chaveiro:  na  hipótese  de  evento  previsto  (Arrombamento,  Roubo  ou  Furto)  a
residência ficar vulnerável e for necessário o conserto de portas ou fechaduras, a ECOBIOMA
se  encarregará  do  envio  de  um  profissional  para  o  reparo  provisório  ou,  se  possível,  o
definitivo.

Limite: R$ 200,00 para evento previsto, e 2 intervenções/ano.

1.3. Hidráulica: na hipótese de Alagamento nos casos em que o imóvel estiver alagado ou
em risco de alagamento. Para essa situação a ECOBIOMA enviará um profissional para conter
provisoriamente a situação de alagamento.
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Exclusão:  Casos  de  inundação,  enchentes  ou  eventos  da  natureza  a  assistência  não
fornecerá o serviço.

Limite: R$ 200,00 e 2 intervenções/ano (independente do evento, problema emergencial ou
evento previsto).

1.4. Limpeza da Residência: na hipótese evento previsto (Incêndio, Alagamento, Impacto
de Veículos, Desmoronamento, Vendaval) e se, houver a necessidade de profissionais para a
realização de serviços emergenciais de limpeza para dar condições de habitação à residência,
a ECOBIOMA se responsabilizará pelas despesas decorrentes desse serviço. 

Entende-se por condições de habitação a limpeza de pisos, paredes ou tetos para a retirada
de sujeiras ou vestígios do evento que impossibilitem a habitação do imóvel, desde que esta
limpeza não descaracterize o evento previsto, fato causador do dano.

Limite: R$ 250,00 e 2 intervenções/ano.
Horário de Atendimento: Horário Comercial
Exclusão: Atos de vandalismo, invasão, arrombamento, limpeza de resíduos provocados

por atos de vândalos, serviços de faxina, limpeza de bens móveis e resíduos que não tenham
vínculo com o evento previsto e locação de caçamba para a retirada de entulho.

1.5.  Mudança  e  Guarda-Móveis:  na  hipótese  de  evento  previsto  (Alagamento,
Arrombamento,  Roubo  ou  Furto  Qualificado,  Vendaval,  Desmoronamento,  Impacto  de
Veículos, Queda de Aeronaves, Incêndio e Explosão) e existindo a necessidade de reparos ou
reformas  que  exijam  a  transferência  de  móveis  e  bens  pertencentes  à  residência,  a
ECOBIOMA se encarregará das seguintes despesas:

1.5.1. Mudança até o local provisório indicado pelo Associado/Segurado para a guarda dos
objetos e vice-versa, até o limite de R$ 600,00;

1.5.2. Guarda de objetos e bens até a conclusão da reforma ou reparos no local de risco,
até o limite de R$ 600,00 ou 30 dias (o que ocorrer primeiro).

Limite: 2 intervenções/ano.
Horário de Atendimento: Horário Comercial.
Este SERVIÇO será oferecido apenas nas capitais e nas cidades com mais de 100.000

habitantes.

1.6. Hospedagem
Caso o imóvel fique inabitável em razão de evento previsto, a ECOBIOMA se encarregará

da reserva e pagamento de diárias de hotel até os limites de:
Limite: R$ 100,00 por dia para toda a família, até 3 dias e 2 intervenções/ano.
Observações: Estão excluídas da garantia quaisquer despesas que não integrem a diária,

tais como, telefonemas, frigobar, lavanderia, entre outros.

1.7. Transporte Escolar
Quando da utilização da cobertura de hospedagem, a ECOBIOMA arcará com as despesas

com o transporte dos filhos menores de 14 anos do hotel/escola/hotel, pelo período em que a
família estiver hospedada por responsabilidade da ECOBIOMA, conforme limite abaixo e desde
que a escola esteja no mesmo município da residência segurada. Limite de reembolso: máximo
de R$ 200,00 pelo período e 2 intervenções/ano.

1.8. Guarda de animais domésticos
Na hipótese de evento previsto ocorrido no imóvel, em que seja necessária a desocupação

do mesmo, e não havendo nenhum outro adulto ou familiar que possa tomar conta dos animais
domésticos,  a ECOBIOMA arcará com o reembolso dos valores gastos para a guarda dos
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mesmos em local apropriado, mediante a apresentação, pelo Associado/Segurado, dos recibos
ou notas fiscais comprovando as despesas.

Limites: R$ 30,00 por dia para cada animal, para no máximo 3 animais, por período de até 4
dias e 2 intervenções/ano.

1.9. Baby Sitter
Se na  ocorrência  de  evento  previsto  no  imóvel,  a  dona de  casa sofrer  dano  físico  de

natureza grave e tenha que permanecer hospitalizada por período superior a 1(um) dia, não
havendo  nenhum  outro  adulto  ou  familiar  que  possa  tomar  conta  dos  filhos  do
Associado/Segurado,  menores  de  14  anos,  a  ECOBIOMA  arcará  com  o  reembolso  das
despesas com a contratação de uma baby-sitter  ou utilização de um berçário,  mediante a
apresentação, dos recibos ou notas fiscais comprovando as despesas. Limite: R$ 100,00 por
dia, até 3 dias e 2 intervenções/ ano.

1.10. Serviços Domésticos Provisórios
Na  hipótese  de  evento  previsto  ocorrido  na  residência,  a  dona  de  casa  vier  a  ser

hospitalizada por período superior a 3 dias, a ECOBIOMA assumirá os gastos pela contratação
de uma faxineira.

Limite: R$ 20,00 por dia, até 5 dias por evento a 2 intervenções/ano.

1.11. Cobertura Provisória de Telhados
Na hipótese de evento  previsto  (Roubo ou Furto  Qualificado,  Incêndio,  Raio,  Explosão,

Desmoronamento, Vendaval, Granizo, Impacto de Veículos, Queda de Aeronaves), quando as
telhas  forem  danificadas  e  necessitarem  de  substituição,  a  ECOBIOMA  providenciará,  se
tecnicamente possível, a cobertura provisória do telhado com lona, plástico ou outro material a
fim de proteger o imóvel.

Limite: R$350,00 por evento, e 1 intervenção/ano.

1.12. Remoção Inter-Hospitalar
Na hipótese de evento previsto, se resultarem feridos, em que após serem prestados os

primeiros socorros pelas autoridades públicas competentes, haja a necessidade de remoção do
Associado/Segurado  e  seus  dependentes  para  uma  unidade  hospitalar  mais  apropriada,
segundo avaliação médica, a ECOBIOMA providenciará a remoção pelo meio de transporte
mais adequado para a situação, ou seja, via UTI aérea, avião de linha regular, ambulância UTI
ou simples, com ou sem acompanhamento médico.

Limite:  A  responsabilidade  da  ECOBIOMA  está  limitada  aos  custos  com  o  meio  de
transporte utilizado na remoção inter-hospitalar, observado ainda o limite de R$1.500,00 (um
mil e quinhentos reais) e uma única intervenção ao ano, independente do número de feridos
removidos.

Observação: os custos de execução do serviço que excederem os limites acima
serão de responsabilidade do Associado/Segurado. A ECOBIOMA não é responsável
pelo ingresso dos Associados/Segurados na unidade hospitalar previamente contatada.

1.13. Regresso Antecipado
Se  o  Associado/Segurado  encontrar-se  em  viagem  dentro  do  território  nacional  e,  em

decorrência de sinistro coberto, for necessário seu regresso em função de danos à residência
segurada, a ECOBIOMA colocará à disposição uma passagem aérea em vôos de linha regular
(até o limite máximo de R$ 500,00), desde que sua localização seja superior a 300 Km do local
do evento previsto ou o trajeto por via rodoviária for de duração superior a 5 horas, limitado a 1
intervenção/ano.

REGULAMENTOS PRODUTOS ECOBIOMA 82



Com esta finalidade, a ECOBIOMA poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto
às companhias aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte
do Associado/Segurado, caso ele tenha utilizado esse tipo de transporte, dentro ou fora do
prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno do mesmo.

1.14. Recuperação do veículo
Se o Associado/Segurado utilizou-se dos serviços descritos no item anterior e necessitar

retornar ao local onde se encontra seu veículo, a ECOBIOMA suportará os custos de uma
passagem aérea em vôos de linha regular (até o limite máximo de R$ 500,00), para que ele ou
outra pessoa de sua confiança possa recuperá-lo, limitado a 1 intervenção/ano.

1.15. Transmissão de mensagens urgentes
Na  hipótese  em  que  o  Associado/Segurado  entender  necessário,  terá  a  disposição  a

Central de Atendimento 24 horas, para a transmissão de mensagens urgentes a pessoas por
ele indicadas (parentes ou empresa em que trabalha), dentro do Território Nacional.

1.16. Serviço de Informação
Caso  o  Associado/Segurado  necessite  de  informações  sobre  telefones  de  serviços

residenciais (dedetizadoras, lavanderias e limpeza) e/ou emergenciais (bombeiros, polícia e
hospitais), a ECOBIOMA fornecerá o telefone disponível no cadastro de seus prestadores e/ou
sites de consultas telefônicas.

A  ECOBIOMA  se  responsabiliza  somente  em  informar  o(s)  número(s)  de  telefone(s)
solicitado(s). É de responsabilidade do Associado/Segurado acionar o serviço.

Observação: a ECOBIOMA não terá responsabilidade sobre os serviços acionados
pelo Associado/Segurado.

Esse  serviço  de  informação  está  condicionado  à  existência  de  cadastro  de
prestadores na Rede da Assistência  e/ou à disponibilidade do telefone em registros
públicos.

1.17. PROBLEMAS EMERGENCIAIS

Considera-se problema emergencial como um evento súbito, inesperado, ocasionado pela
danificação  ou  desgaste  de  materiais  no  imóvel,  independente  da  ocorrência  de  evento
previsto, exigindo um atendimento imediato para evitar a seriedade dos danos ou diminuir suas
consequências, em caráter exclusivamente reparatório e emergencial, com serviços para as
seguintes situações:

1.17.1. Problemas hidráulicos:
Vazamento em tubulações (aparentes) - tubulações de 1 a 4 polegadas, torneiras, sifões,

chuveiros,  válvulas de descarga,  registros,  entupimento de ramais internos em pias,  vasos
sanitários e tanques.

1.17.2. Problemas elétricos:
Tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, chaves

fracas, troca de resistências de chuveiros (não blindados), torneiras elétricas decorrentes de
problemas funcionais ou que possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na
residência.

1.17.3. Chaveiro:
Quebra da chave na fechadura, perda, roubo ou furto da(s) chave(s) de porta(s) de acesso

ao imóvel.
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Nota: nas  situações  em que  o  Associado/Segurado  necessite  do  envio  de  um
profissional para conter a situação emergencial, a ECOBIOMA se encarregará do envio
de profissionais, devidamente qualificados e previamente selecionados para conter a
situação de emergência, de acordo com as coberturas e limites abaixo disponíveis. Os
custos de execução de serviços que excederem os limites especificados, bem como os
custos  de materiais  utilizados nos serviços  serão de responsabilidade exclusiva  do
Associado/Segurado.

1.18. Serviço de Chaveiro
Na hipótese de Problema Emergencial (Perda, Quebra de chaves na fechadura, Roubo ou

Furto de chaves) que impeça o acesso do Associado/Segurado à residência, a ECOBIOMA se
encarregará do envio de um chaveiro para realização do serviço de abertura e 1 (uma) cópia
de chave. Por acesso entende-se tanto a entrada como a saída do Associado/Segurado ao
imóvel.

Limite:  a  responsabilidade da ECOBIOMA está  restrita  aos custos  de mão de obra  do
Prestador, limitados a R$ 60,00 por evento e 2 intervenções/ano.

1.19. Hidráulica
Na  ocorrência  de  problemas  emergenciais  (hidráulica)  conforme  descritos  acima,  a

ECOBIOMA arcará com o custo de mão-de-obra para a contenção do problema.
Limite: R$ 100,00 por evento e 2 intervenções/ano.
Exclusão: uso de equipamentos de detecção eletrônica (caça-vazamento).

1.20. Eletricista
Na  ocorrência  de  problemas  emergenciais  (elétrica)  conforme  descritos  acima,  a

ECOBIOMA arcará com o custo de mão-de-obra para a contenção do problema.
Limite: a Responsabilidade da ECOBIOMA está limitada aos custos de mão de obra do

Prestador, observando, ainda, o limite de R$ 100,00 por evento e 2 intervenções/ano.

1.21. Exclusões
1.21.1.  Eventos  em  consequência  de  guerra,  invasão,  operação  bélica,  rebelião  ou

revolução;
1.21.2. Evento em consequência de acidentes radioativos ou atômicos;
1.21.3. Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas;
1.21.4. Despesas com peças de reposição ou para reparos;
1.21.5. Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato;
1.21.6. Eventos causados pela falta de manutenção do imóvel;
1.21.7. Eventos e consequências causadas por dolo do beneficiário;
1.21.8.  Perdas  ou  danos  ocasionados  por  incêndio  ou  explosão  decorrente,  direta  ou

indiretamente, de terremotos, erupção vulcânica, inundação ou qualquer outra convulsão da
natureza;

1.21.9. Despesas de qualquer natureza, sem autorização prévia da Central ou superiores
aos limites fixados;

1.21.10.  Serviços  providenciados  diretamente  pelo  Associado/Segurado,  salvo  quando
expressamente autorizados pela ECOBIOMA;

1.21.11. Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel
(móveis, quadros, etc.), que obstrua ou impeça o acesso ao local para a execução do serviço
de assistência;

1.21.12. Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais e suas consequências, decorrentes
de alagamento provocado por chuvas, transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer
outro evento natural;

1.21.13. Reformas que necessitem acompanhamento de engenheiros e/ou arquitetos, bem
como reformas que necessitem de projetos de qualquer natureza para sua execução;
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1.21.14. A ECOBIOMA não se responsabiliza por serviços negociados diretamente com os
nossos prestadores.

Nota: excepcionalmente,  quando  não  for  tecnicamente  possível  a  realização  por
profissional  credenciado,  a  execução  dos  serviços  cobertos  poderá  ser  efetuada  por
profissionais de livre escolha do Associado/Segurado, desde que autorizada pela central
de atendimento, cabendo à ECOBIOMA a responsabilidade pela restituição das despesas
ao Associado/Segurado, respeitando ainda os limites previstos no contrato.

Observações:
– Entende-se como porta principal/ portão de acesso a porta limítrofe entre o imóvel e

o ambiente externo, cuja impossibilidade de fechamento torne o mesmo vulnerável.
– Excluem-se as trancas e dispositivos eletro-eletrônicos, troca de segredo e de miolo.
– As portas de comunicação interna do imóvel segurado não estão cobertas por este

serviço.
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CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

Carência:
O  produto  Conserto  de  Eletrodomésticos  terá  a  sua  vigência  vinculada  a  Assistência

Residencial, sendo 30 (trinta) dias iniciais de carência e 11 (onze) meses de cobertura para
nova Assistência de alguma Seguradora e de 12 (doze) meses para cobertura.

Cobertura:
Mão-de-obra Especializada para Conserto de Eletrodomésticos 
Na hipótese de ocorrência de defeito técnico com o eletrodoméstico, a ECOBIOMA arcará

com custo de mão-de-obra para conserto. Estarão cobertos exclusivamente os equipamentos
de uso doméstico e fora de cobertura da garantia do fabricante, que guarnecem a residência
coberta (somente um item por tipo de produto) e sejam de fabricantes que possuam rede de
assistência técnica autorizada no país com disponibilidade de peças de reposição:

Os eletrodomésticos elegíveis para a cobertura devem possuir até 6 (seis) anos de idade na
data da ocorrência do defeito. A idade será verificada através da nota fiscal de compra ou do
n.º de série do eletrodoméstico.

Limites:
Mão de obra até o limite de R$ 250,00 por conserto, limitado a 4 (quatro) intervenções por

ano e a um equipamento por intervenção. Importante: A prestação do serviço está disponível
em  horário  comercial,  de  segunda  a  sexta  das  8h  as  18h,  via  atendimento  domiciliar
previamente agendado com a ECOBIOMA. Os custos de execução do serviço que excederem
os  limites  acima,  assim  como  qualquer  peça  para  reposição,  serão  de  responsabilidade
exclusiva do Associado/Segurado.

Importante: fica  a  critério  da  ECOBIOMA  a  escolha  pelo  técnico  responsável.  O
Associado/Segurado não poderá solicitar o envio de outro técnico para realizar o SERVIÇO.

Exclusões:
Estão excluídos desta cobertura os seguintes defeitos ou falhas:

1. Defeitos previstos pela Garantia do Fabricante durante a sua vigência, além dos que o
Fabricante, a qualquer tempo, esteja obrigado a reparar em decorrência de lei, condenação
judicial ou ocorrência epidêmica que seja objeto de “recall” e ainda as ocorrências pelas quais
tenham se responsabilizado através de qualquer meio de comunicação;

2. Causado por:  fogo,  acidente de qualquer  tipo,  atos  decorrentes  da natureza,  roubo,
furto,  arrombamento,  vandalismo,  tumulto,  motim,  rebelião,  revolta,  revolução,  força  militar,
danos intencionais, utilização inadequada ou negligência do Associado/Segurado, caso fortuito
ou de força maior, etc;

3. Qualquer oxidação (ex: ferrugem) em qualquer parte do Produto ou qualquer Defeito
causado por esta;

4. Causado por derramamento ou contaminação de quaisquer líquidos no Produto e/ou
exposição à umidade ou calor excessivo;

5. Causado por falta de limpeza, conservação, manutenção periódica ou preventiva;
6. Causado por instalação ou montagem incorreta ou inadequada;
7. Causado por transporte impróprio ou inadequado;
8. Ocorrido  antes  do  início  e/ou  informado  após  o  término  da  vigência  Assistência

Residencial;
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9. Decorrente de revisão ou conserto do Produto efetuado por pessoa ou empresa não
indicada pela ECOBIOMA;

10.Causado por variação de tensão (voltagem) elétrica; utilização em tensão (voltagem)
elétrica incorreta ou fora dos parâmetros indicados no Produto;

11.Causados por partes, peças e componentes que são consumíveis ou sofram desgaste
natural tais como: filtros e feltros de limpeza, tubos, mangueiras e drenos, gaxetas e borrachas
vedadoras,  botões e puxadores,  pés e calços de sustentação,  etc.,  independentemente da
origem do problema;

12.Produto cujo número de identificação, do chassi ou de série tenha sido removido e/ou
adulterado;

13.Lâmpadas, espelhos ou quaisquer componentes de vidro do Produto;
14.Qualquer  tipo  de  acessório  como  frontal  da  porta,  prateleiras,  gavetas,  dispenser,

corrediças, tampas, etc., assim como quaisquer outros acessórios não previstos pela Garantia
do Fabricante;

15.Quaisquer danos estéticos no Produto como: arranhões, riscos, marcas, pontadas ou
amassados;  painéis,  tampas  ou  botões  trincados  ou  quebrados;  pinturas  e  acabamentos
manchados,  removidos  ou  descascados;  sujeira;  desgaste  ou  desbotamento  pelo  uso  ou
limpeza constante;

16.Produtos importados.

Estão excluídos deste serviço os seguintes custos:
1. Custos  de  conserto,  atendimento,  deslocamentos,  inspeção  e  avaliação  técnica  ao

Produto que não apresentar  Defeito  ou decorrer  de causas ou defeitos não previstos  pela
Assistência Residencial;

2. Quaisquer  custos  para  serviços  de:  instalação  ou  desinstalação,  montagem  ou
desmontagem, limpeza ou lubrificação, regulagem, reapertos ou alinhamentos, manutenção de
caráter periódico ou preventivo do Produto;

3. Quaisquer custos se ocorrer qualquer alteração no Produto ou se o mesmo for utilizado
de maneira não recomendada pelo Fabricante, incluindo, mas não se limitando, a falha de uma
peça feita sob encomenda ou acrescentada ao Produto;

4. Custos e qualquer  responsabilidade por  dano à propriedade,  por  lesão ou morte de
qualquer pessoa que decorra do manuseio, operação, conservação ou uso do Produto, esteja
ou não relacionado com as partes, peças ou componentes previstos pelo Seguro Residência;
custos e qualquer responsabilidade por perda de uso, tempo, lucro, inconveniência ou qualquer
outra perda do Associado/Segurado e/ou de terceiros decorrente de um Defeito no Produto.

Nota: Não haverá reembolso, em qualquer hipótese, de gastos relativos a serviços
organizados, contratados e/ou executados pelo próprio e/ou por terceiros, sem a prévia e
expressa autorização da ECOBIOMA.

O  Associado/Segurado  poderá  perder  o  direito  à  cobertura  do  produto  Conserto  de
Eletrodomésticos quando houver defeito ou custos oriundos de reclamação fraudulenta tais
como:  falsificar  documentos;  alterar  ou  falsificar  Produto  com direito  à  cobertura;  fornecer
informações não verídicas.

Nestes  casos  a  cobertura  de  Conserto  de  Eletrodomésticos  estará  automaticamente
encerrada.
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ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL

Sinistros:
a) Incêndio - Combustão acidental, com desenvolvimento de chamas, estranha a uma fonte

de fogo, ainda que nesta possa ter origem e que se pode propagar pelos seus próprios meios;
b) Explosão - ação súbita e violenta da pressão ou depressão de gás ou vapor;
c) Queda de raios - descarga elétrica na atmosfera acompanhada de trovão e relâmpago;
d)  Ciclones e  toda a  ação direta  dos ventos  fortes  atingindo direta  ou  indiretamente  a

domicílio do Associado/Segurado;
e) Tremores de terra;
f) Alagamento ou danos por água - súbita e imprevistamente provenientes de rupturas ou

entupimentos da rede interna de água;
g) Furto qualificado ou roubo, consumados ou frustrados, praticados por arrombamento,

escalamento,  chaves  falsas  ou  com  violência  ou  ameaças  graves  às  pessoas  que  se
encontrarem no domicílio, desde que partidos do Associado/Segurado às autoridades (boletim
de ocorrência);

h) Queda de aeronaves - choque ou queda de todo ou parte de aparelhos de navegação
aérea e engenhos espaciais incluindo objetos delas caídos ou alijados, bem como vibração ou
abalo resultantes de velocidades supersônicas;

i) Impacto de veículos terrestres ou animais - desde que não conduzidos por nenhum dos
Associados/Segurados, não se considerando os danos causados em veículos de terceiros;

j)  Derrame súbito de óleo -  de qualquer  instalação fixa ou móvel  para aquecimento ou
refrigeração do ambiente, excetuando os danos sofridos pela própria instalação;

k) Quebra ou queda de antenas - exteriores de TV e TSF e respectivos mastros e espias,
salvo em operações de montagem ou reparação;

l) Quebra ou queda de painéis - para captação de energia solar destinados à utilização do
Associado/Segurado, salvo em operações de montagem ou reparação;

m) Avarias na rede elétrica - interna do DOMICÍLIO devido a variações anormais de tensão,
curto-circuito, calor causado acidentalmente por eletricidade ou descargas elétricas;

n) Vazamento de gás;
o) Desmoronamento.

Importante: a ECOBIOMA dará 3 (três) meses de garantia sobre os SERVIÇOS
prestados pela nossa Rede de Prestadores.

Os SERVIÇOS aqui descritos estão limitados a um total de, 2 (duas) intervenções
ao ano com limite monetário específico para cada evento. 

Serviços 24 horas - Eletricistas, Encanadores e Chaveiros:
Serviços no horário comercial: Pedreiros, Vidraceiros, Marceneiros e Serralheiros, Pintores,

Técnico em Eletroeletrônico (somente indicação).

Mão-de-obra Especializada para Manutenção Geral:
A  ECOBIOMA  se  encarregará  do  envio  de  profissionais  devidamente  qualificados  e

previamente selecionados, para reparos ou consertos na residência do Associado/Segurado. A
responsabilidade  da  ECOBIOMA  se  limita  ao  envio  dos  profissionais  para  qualquer  das
especialidades  abaixo,  bem como  ao  pagamento  do  custo  de  visita  em de  confecção  de
orçamentos dos profissionais.

Caso o Associado/Segurado necessite, a ECOBIOMA informará o número do telefone de
profissionais para o conserto de eletroeletrônicos.
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Esse serviço é apenas de indicação, o acionamento deverá ser realizado pelo Segurado. A
ECOBIOMA não se responsabilizará pelos serviços acionados pelo Associado/Segurado. Esse
serviço de informação/indicação está condicionado à existência de cadastro de prestadores na
Rede da Assistência e/ou à disponibilidade do telefone em registros públicos.

Importante: os custos  de execução do serviço  serão de responsabilidade exclusiva  do
Associado/Segurado.

Consultoria Orçamentária:
A  ECOBIOMA  disponibilizará  ao  Associado/Segurado  um  serviço  de  informações  para

verificação dos custos aproximados de mão-de-obra para serviços básicos.

Indicação e Envio de Mão de Obra Especializada para Manutenção Geral: 
A  ECOBIOMA  se  encarregará  do  envio  de  profissionais  devidamente  qualificados  e

previamente  selecionados,  para  novas  construções,  reformas,  reparos  ou  consertos,  na
empresa segurada. A responsabilidade da ECOBIOMA se limita ao envio dos profissionais para
qualquer dos eventos acima, bem como ao pagamento do custo de visita e orçamentos dos
profissionais.

Coberturas Adicionais em Caso de Evento Previsto:

1. Serviço de Chaveiro
No  caso  de  sinistro  em  que  ocorra  arrombamento  de  janelas  ou  portas  de  acesso  à

empresa, com danificação das fechaduras e esta ficar vulnerável, a ECOBIOMA assumirá os
serviços emergenciais de reparo provisório, ou se possível for, o reparo definitivo da fechadura.
Esta cobertura está limitada a R$ 100,00 e 2 intervenções por ano.

2. Serviço de Eletricista
No caso de sinistro nas dependências da empresa em que as mesmas ficarem sem energia

elétrica ou ocorrer risco de vir a ficar, a ECOBIOMA assumirá os serviços emergenciais  de
reparo  para  restabelecer  a  energia  elétrica.  Esta  cobertura  está  limitada a  R$ 150,00 e 2
intervenções por ano.

3. Serviço de Hidráulica
Se em decorrência de um sinistro, a empresa vier a ser alagada ou ocorrer risco de vir a

ser,  a  ECOBIOMA  se  encarregará  do  envio  de  profissionais  hidráulicos  para  estancar  tal
vazamento, até o limite de R$ 300,00 e 2 (duas) intervenções por ano. Os custos com materiais
ou qualquer tipo de reparo definitivo são de responsabilidade da empresa.

4. Serviço de Vidraceiro
Em caso de sinistro em que ocorra quebra de vidros de portas ou janelas que façam parte

do  fechamento  exterior  do  imóvel,  a  ECOBIOMA  assumirá  os  custos  com  serviços
emergenciais para conter a situação ou se possível for, execução do serviço. Esta cobertura
está limitada a R$ 60,00 e 2 intervenções por ano.

5. Limpeza da Empresa
Se  em  consequência  de  sinistro  devidamente  coberto  pelas  Condições  Gerais  da

Assistência,  houver  a  necessidade  do  envio  à  empresa  de  profissionais  de  limpeza,  a
ECOBIOMA se responsabiliza pelas despesas decorrentes até o limite de R$ 400,00, limitado a
2 (duas) intervenções por ano.
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6. Mudança
Em  caso  de  sinistro  devidamente  coberto  pelas  Condições  Gerais  da  Assistência  e,

existindo a necessidade de reparos ou reformas que exijam a transferência de móveis e bens
pertencentes  à empresa,  a  ECOBIOMA se encarregará da mudança até o local  provisório
indicado pela empresa para a guarda dos objetos, desde que dentro de um raio de 50 Km do
local do evento, até o limite de R$ 400,00 e 2 (duas) intervenções por ano.

A  empresa  poderá  solicitar  este  serviço  dentro  do  prazo  de  30  dias  da  ocorrência  do
sinistro.

7. Guarda- Móveis
Em  caso  de  sinistro  devidamente  coberto  por  estas  condições  gerais  e,  existindo  a

necessidade de reparos ou reformas que exijam a transferência de móveis e bens pertencentes
à  empresa,  e  o  Associado/Segurado  não  possuir  local  para  a  guarda  dos  móveis,  a
ECOBIOMA se  encarregará  da  guarda de  objetos  e  bens  até  a  conclusão  da  reforma ou
reparos no local de risco, bem como o retorno dos mesmos, desde que dentro de um raio de 50
Km do local do evento, até o limite de R$ 400,00 e 2 (intervenções) por ano. A empresa poderá
solicitar este serviço dentro do prazo de 30 dias da ocorrência do sinistro.

8. Serviço de Vigilância
Se  em  decorrência  de  um  sinistro  devidamente  coberto  por  estas  condições  gerais  a

empresa ficar vulnerável, em consequência de danos nas fechaduras e portas, a ECOBIOMA
se encarregará das despesas para a contenção emergencial e, se necessário, providenciará a
vigilância da empresa até o limite de R$ 300,00 de um profissional de vigilância; limitado a 2
(duas) intervenções por ano.

9. Serviço de Cobertura Provisória de Telhados
Se  em  decorrência  de  sinistro,  ocorrer  destelhamento  parcial  nas  dependências  da

empresa, a ECOBIOMA providenciará, se tecnicamente possível, a cobertura provisória com
lona, plástico ou outro material apropriado a fim de proteger o imóvel e seu conteúdo. O limite
para esta cobertura é de R$ 500,00 e 2 intervenções por ano.

10. Serviço de Informação
A ECOBIOMA fornecerá o(s) de telefone(s) de bombeiros, polícia e hospitais, entre outros,

sempre que se fizer necessário devido a ocorrência de sinistro na dependência da empresa. A
ECOBIOMA se responsabiliza somente em informar o(s) número(s) de telefone (s) solicitado
(s). É de responsabilidade da empresa acionar tal serviço.

11. Remoção Inter- Hospitalar
Se em decorrência de sinistro, ocorrido na empresa, resultarem feridos (empregados), em

que após serem prestados os primeiros socorros pelas autoridades públicas competentes, seja
necessária a remoção dos feridos para uma unidade hospitalar mais apropriada, a ECOBIOMA
deverá  providenciar  tal  remoção  pelo  meio  de  transporte  mais  adequado  para  a  situação
(ambulância, avião em linha normal, avião UTI, etc.).

A  remoção  será  feita  quando  tal  providência  for  julgada  necessária  a  juízo  do  médico
encarregado do atendimento emergencial e da equipe médica da ECOBIOMA. 

O meio de transporte a ser oferecido será também definido por consenso entre os médicos
acima  referidos,  que  ainda  deverão  estabelecer  a  unidade  hospitalar  para  a  qual  será
transportado os feridos. Nenhum outro motivo que não o da estrita conveniência médica poderá
determinar a remoção dos feridos. 

A  ECOBIOMA  não  é  responsável  pelo  ingresso  dos  feridos  na  unidade  hospitalar
previamente contatada. Após alta hospitalar, caso os pacientes não possam retornar a sua
residência em condições normais, a ECOBIOMA se responsabiliza por este transporte desde
que este retorno ocorra dentro do município de residência do paciente. 
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A responsabilidade da ECOBIOMA está  limitada aos custos  com o meio  de transporte
utilizado na remoção inter- hospitalar, observado, ainda, o limite de R$ 3.000,00 e 1 (uma)
única intervenção por ano, independente do número de feridos removidos.

12. Regresso Antecipado
Se o proprietário da empresa se encontrar em viagem e, em decorrência de sinistro seu

estabelecimento  comercial  ficar  vulnerável  e  for  necessário  seu  regresso  imediato,  a
ECOBIOMA colocará à sua disposição um meio de transporte alternativo, a seu critério, desde
que sua localização seja superior a 300 (trezentos) quilômetros do local do ocorrido e que o
meio de transporte inicialmente utilizado na viagem não o conduza em tempo hábil.

13. Recuperação do Veículo
Se o Associado/Segurado utilizou-se dos serviços descritos no item anterior e necessitar

retornar ao local onde se encontra seu veículo, a ECOBIOMA colocará à disposição um meio
de transporte mais apropriado, a seu critério, para que o mesmo possa recuperá-lo.

14. Serviço de Courier
Se  em  decorrência  de  sinistro,  o  proprietário  da  Empresa  vier  a  se  acidentar  e  ficar

impossibilitado  de  pagar  as  contas  ou  outros  serviços  ligados  a  atividade  da  empresa,  a
ECOBIOMA garantirá o envio de um mensageiro (motoboy) para realizar os serviços, até o
limite de R$ 120,00 e máximo de 05 (cinco) dias, o que ocorrer primeiro, limitado a 2 (duas)
intervenções por ano.

Este serviço está disponível apenas em cidades com mais de 100 mil habitantes.

15. Serviço de táxi dentro do Município
Se  em  decorrência  de  sinistro,  o  proprietário  da  Empresa  vier  a  se  acidentar  e  ficar

impossibilitado de dirigir,  a ECOBIOMA garantirá o transporte do mesmo para o trabalho e
posteriormente para retorno à residência, desde que ambos estejam localizados no mesmo
município.

Este serviço será fornecido pelo período máximo de 05 (cinco) dias e até R$ 300,00, o que
ocorrer primeiro; limitado a 2 (duas) intervenções por ano.

16. Transmissão de Mensagens
Em caso de sinistro, a Central da ECOBIOMA fica a disposição do Associado/Segurado

para a transmissão de mensagens urgentes a pessoas indicadas pelo segurado, dentro do
Território Nacional.

Problemas Emergenciais:

- Serviço de Chaveiro
Se os empregados não puderem entrar na empresa em razão de quebra ou perda das

chaves, e não havendo outro meio de solução do problema (chave sobressalente disponível,
etc.),  a  ECOBIOMA  providenciará  o  envio  de  um  chaveiro  para  a  abertura  da  porta.  A
responsabilidade  da  ECOBIOMA  está  limitada  aos  custos  de  mão  de  obra  do  prestador,
observado, ainda, o limite de R$ 60,00 por evento, e 02 (duas) intervenções por ano. Os custos
com  a  troca  de  peças  e/ou  confecção  de  novas  chaves  serão  de  responsabilidade  do
Associado/Segurado.

- Serviço de Hidráulica
Caso  a  empresa  assistida  tenha  algum  tipo  de  problema  hidráulico  relacionado  a

vazamentos, que possa vir a acarretar alagamento, a ECOBIOMA se encarregará do envio de
um profissional qualificado para conter a situação, ou se possível for, executar o serviço de
mão de obra necessário até o limite de R$ 100,00 e 2 (duas) intervenções por ano.
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- Serviço de Eletricista
Se, em decorrência de danos elétricos (curto-circuito), a rede elétrica de baixa tensão da

empresa  for  danificada,  a  ECOBIOMA  enviará  até  o  local  um  técnico  eletricista  para
providenciar o isolamento da parte danificada e a religação da energia.  Este serviço cobre
exclusivamente a mão de obra do profissional até o limite de R$ 100,00 e 2 (duas) intervenções
por ano.

- Serviço de Vidraceiro
Em decorrência de evento(s) coberto(s) que danifique(m) os vidros das áreas comuns da

empresa assistida, a ECOBIOMA enviará um profissional especializado para efetuar reparos
provisórios, obedecidos os limites de R$ 100,00 (cem reais) por evento e número máximo de
02 (duas) intervenções por ano.

Exclusões:
Não estão cobertos por esta assistência:

• Sinistro  em consequência  de  guerra,  invasão,  operação  bélica,  rebelião  ou  revolução,
greves e tumultos;

• Sinistro em consequência de acidentes radioativos ou atômicos; o Confisco ou requisição
por ordem de autoridades governamentais ou públicas;

• Despesas com peças de reposição ou para reparos;
• Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato, ou que

caracterizem falta de manutenção do imóvel;
• Eventos e consequências causadas por dolo do segurado;
• Perdas  ou  danos  ocasionados  por  incêndio  ou  explosão  decorrente,  direta  ou

indiretamente, de terremotos, erupção vulcânica, inundação ou qualquer outra convulsão
da natureza;

• Despesas de qualquer natureza, sem autorização prévia da ECOBIOMA e superiores aos
limites fixados.

Nota: os serviços estão restritos às partes civil,  elétrica e hidráulica que não
fazem parte da linha específica de produção da empresa.

A  ECOBIOMA  não  fará  qualquer  tipo  de  reembolso  que  não  tenha  sido
previamente autorizado pela Central.
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ASSISTÊNCIA AUTOMÓVEL 

APRESENTAÇÃO:

Apresentamos  a  seguir  as  Condições  Gerais  da  Assistência  Automóvel  24hs,  que
estabelecem as normas de funcionamento das garantias contratadas.

Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas somente as condições correspondentes
às garantias aqui previstas, contratadas e discriminadas, desprezando-se quaisquer outras.

Mediante  a  contratação  da  Assistência,  o  Associado/Segurado  aceita  explicitamente  as
cláusulas limitativas que se encontram no texto das Condições Contratuais.

Para os casos não previstos nestas condições, serão aplicadas as leis que regulamentam
no Brasil.

OBJETIVO:

Os  serviços  de  ASSISTÊNCIA  AUTOMÓVEL,  são  destinados  a  atender  o
Associado/Segurado em situações emergenciais decorrentes de acidente, pane ou incêndio no
veículo assistido. Veículo de passeio limitado a 10 anos de uso. 

DEFINIÇÕES:

Associado/segurado: é caracterizado como titular do (Seguro), com residência habitual no
Brasil, que adquiriu o serviço ASSISTÊNCIA AUTOMÓVEL.

Veículo assistido: é o veículo Automóvel em que se encontra o ASSOCIADO/SEGURADO
no  ato  do  evento  e  com  seus  dados  informados  na  proposta  de  aquisição,  desde  que
caracterizado como leve,  de  passeio,  não utilizado para  transporte  público  de pessoas ou
mercadorias e de peso máximo inferior a 2.500 (dois mil e quinhentos) quilogramas.

Não são cobertos veículos que não os de passeio, pick-up pesada e aqueles considerados 
na Categoria utilitários.

Acidente: colisão, abalroamento ou capotagem envolvendo direta ou indiretamente o veículo 
assistido e que impeça sua locomoção por meios próprios.

Pane: qualquer defeito de origem mecânica ou elétrica, que impeça a locomoção do veículo
por seus meios próprios, excluindo pneus avariados, furados ou falta de combustível.

Incêndio: qualquer avaria parcial ou total decorrente de fogo no veículo assistido.

Limite: é o critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecido em função
da distância  em trajeto  terrestre  normal  e  viável  entre  o  local  onde ocorreu o evento  e  a
residência do Associado/Segurado; ou do período máximo de utilização dos serviços; ou do
valor máximo previsto para a cobertura do serviço. 

Limites não funcionam como crédito para acionamento de serviços posteriores.

Âmbito territorial: os serviços de assistência serão prestados ao Associado/Segurado, em
todo Território Brasileiro.
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GARANTIAS DA ASSISTÊNCIA AUTOMÓVEL

Objetivo: os  serviços  de  ASSISTÊNCIA  AUTOMÓVEL  são  destinados  a  atender  o
Associado/Segurado em situações emergenciais decorrentes de acidente, pane ou incêndio no
veículo assistido. Veículo de passeio limitado a 10 anos de uso.

Limite de eventos: 03 eventos por cobertura / 12 meses.

GARANTIAS OFERECIDAS

1. Reboque
Se o veículo assistido estiver totalmente imobilizado, em decorrência de pane, acidente ou

incêndio, e não for possível o conserto no local, a ECOBIOMA, providenciará o reboque do
mesmo até a oficina indicada pelo Associado/Segurado, mais próxima do local do evento. O
raio de ação para esta cobertura é de até 100 km a partir do local do evento. Se ultrapassado
esse limite, o Associado/Segurado será responsável pelo pagamento do excedente de ida e
volta do reboque.

Limites: 03 eventos por cobertura, por ano, em todo território nacional.
Disponível somente para automóveis.

2. SOS Mecânico
Se  ocorrer  pane,  acidente  ou  incêndio  com  o  veículo  assistido,  que  impossibilitem  a

locomoção do mesmo, a ECOBIOMA, providenciará o envio de socorro mecânico ao local do
evento, para conserto paliativo, de emergência. Esta cobertura é válida somente para a mão de
obra e não abrange os casos de falta de combustível e de pneus furados ou avariados.

Limites: 03 eventos por cobertura, por ano, em todo território nacional.
Disponível somente para automóveis.

3. Serviço de Chaveiro
Se o veículo assistido não puder ser aberto ou acionado, em razão de perda da chave,

esquecimento da mesma em seu interior ou quebra na fechadura ou ignição, a ECOBIOMA,
enviará um chaveiro para abertura da porta. Caso seja necessária a reposição de chaves, o
custo decorrente será responsabilidade do Associado/Segurado.

Limites: 03 eventos por cobertura, por ano, em todo território nacional.
Disponível somente para automóveis.

4. Táxi Urbano
Se, devido a pane ou acidente, o veículo cadastrado tiver sua locomoção impedida, e for

registrada solicitação de serviço de socorro mecânico ou de reboque, ou, ainda, se o veículo
for  roubado,  a  ECOBIOMA,  oferecerá  ao  Associado/Segurado  e  seus  acompanhantes
(respeitando a capacidade legal do veículo) um táxi para retorno a sua residência, desde que a
distância entre o local do evento e o de domicílio do Associado/Segurado não seja superior a
40 (quarenta) quilômetros.

Limites: 03 eventos por cobertura, por ano, em todo território nacional.
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5. Troca de Pneu
Se ocorrerem avarias em um ou mais pneus do veículo assistido, provocados por impactos,

furos,  rasgos,  cortes  ou danos que impossibilitem a locomoção do mesmo, a ECOBIOMA,
enviará um profissional ao local da ocorrência. Cabe ao prestador do serviço efetuar a troca do
pneu  avariado  pelo  estepe,  que  deverá  estar  em  perfeitas  condições  de  uso.  Caso  o
Associado/Segurado queira reparar o pneu avariado, mesmo o estepe estando em perfeitas
condições de uso, os custos desse reparo e, se necessário, do transporte para o conserto, são
por conta do Associado/Segurado. 

Caso tenham sido avariados mais pneus e não existam outros em condições de uso no
veículo  assistido,  será  enviado  um  reboque  para  realizar  o  transporte  do  mesmo  até  a
borracharia mais próxima do local  do evento. Nesse caso, ficarão sob responsabilidade do
Associado/Segurado os gastos com o conserto dos pneus. Estão excluídos desta assistência
os custos com bico, troca de câmara, rodas e compra de pneu.

Limites: 03 eventos por cobertura, por ano, em todo território nacional.

EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES: 

Estão excluídas pela Central de Assistência, as prestações de serviços não decorrentes de
suas instruções e solicitações ou que tenham sido solicitadas diretamente ou indiretamente
pelo Associado/Segurado como antecipação, extensão ou realização do serviço.

Ficam igualmente excluídas as prestações de serviço de assistência a eventos resultantes de: 

- Ocorrências fora dos âmbitos definidos;

Os serviços de ASSISTÊNCIA AUTOMÓVEL não serão cobertos nas seguintes condições:

a) Assistências  decorrentes  de acidentes  gerados devido  à ingestão de drogas,  tóxicos  ou
bebidas alcoólicas por parte do Associado/Segurado;
b) Acidentes com o veículo em decorrência da prática de "rachas ou corridas; 
c) Eventos ocorridos por má manutenção ou descuidos do responsável pelo veículo; 
d) Participação em apostas, duelos, crimes, disputas; 
e) Acidentes produzidos por ingestão de tóxicos, narcóticos ou bebidas alcoólicas por parte do
Associado/Segurado;
f) Acidente resultante da prática de competição esportiva com o veículo; 
g) Eventos que tenham por causa irradiações provenientes de transmutação, desintegração
nuclear ou radioatividade;
h) Eventos que ocorram em situação de guerra, manifestações populares, atos de terrorismo e
sabotagem, greves, detenções por parte de qualquer autoridade por delito não derivado de
acidente de trânsito e restrições à livre circulação; 
i) Ação ou omissão do Associado/Segurado causadas por má fé;
j) Eventuais reboques de veículos que exijam utilização de "munk" ou outro equipamento para
fins de resgate que não o tradicional "reboque";
k) Eventos  ocorridos  com  veículos  que  não  os  de  passeio,  pick-up  pesada  e  aqueles
considerados na categoria utilitários;
l) Se decorrentes de práticas desportivas em competições;
m)Quando  for  caracterizada  pane  repetitiva  do  veículo  assistido,  com  mais  de  3  (três)
ocorrências similares em um período de até 90 (noventa) dias;
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n) Assistência  à  veículos  quando  em  trânsito  por  estradas  de  difícil  acesso  aos  veículos
comuns, impedidas ou não abertas ao tráfego, de areias movediças e fofas;
o) Salvamento em mar, montanhas e zonas desérticas;
p) Ocorrências  devidas  à  atos  de  terrorismo,  guerras,  greves,  fenômenos  da  natureza  de
caráter extraordinário e catástrofes;
q) Assistências à toda e qualquer consequência resultante de atividades criminosas ou dolosas
do Associado/Segurado;
r) Assistências  decorrentes  de  morte  por  suicídio  ou  tentativas  de  suicídio  do
Associado/Segurado;
s) Assistência aos ocupantes do veículo assistido quando o número de ocupantes exceder à
capacidade de lotação do mesmo, original do fabricante;
t) De invasão, hostilidades, atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química
ou bacteriológica, de guerra civil, de rebelião, de revolução, insurreição militar, agitação, motim,
atos ilícitos e outras perturbações de ordem pública e delas decorrente, salvo prestação de
serviço militar;
u) De tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas;
v) Atos ou omissões dolosas do Associado/Segurado ou de pessoas por quem este civilmente
seja responsável.

Riscos Excluídos:
Estão expressamente excluídos da cobertura deste produto de Assistência 24hs Automóvel

os  eventos  ocorridos  em consequência  de ou resultante  de:  uso de material  nuclear  para
quaisquer  fins;  atos  ou  operações  de  guerra  ou  outras  perturbações  da  ordem  pública;
quaisquer convulsões da natureza; atos terroristas, revoltas populares, greves.
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ASSISTÊNCIA MOTOCICLETA 

APRESENTAÇÃO:

Apresentamos  a  seguir  as  Condições  Gerais  da  Assistência  Motocicleta  24hs,  que
estabelecem as normas de funcionamento das garantias contratadas.

Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas somente as condições correspondentes
às garantias aqui previstas, contratadas e discriminadas, desprezando-se quaisquer outras.

Mediante  a  contratação  da  Assistência,  o  Associado/Segurado  aceita  explicitamente  as
cláusulas limitativas que se encontram no texto das Condições Contratuais.

Para os casos não previstos nestas condições, serão aplicadas as leis que regulamentam
no Brasil.

OBJETIVO:

Os  serviços  de  ASSISTÊNCIA  MOTOCICLETA,  são  destinados  a  atender  o
Associado/Segurado em situações emergenciais decorrentes de acidente, pane ou incêndio no
veículo assistido. Veículo de passeio limitado a 10 anos de uso. 

DEFINIÇÕES:

Associado/segurado: é caracterizado como titular do (Seguro), com residência habitual no
Brasil, que adquiriu o serviço ASSISTÊNCIA MOTOCICLETA.

Veículo assistido: é o veículo Motocicleta em que se encontra o Associado/Segurado no
ato  do  evento  e  com  seus  dados  informados  na  proposta  de  aquisição,  desde  que
caracterizado como leve,  de  passeio,  não utilizado para  transporte  público  de pessoas ou
mercadorias e de peso máximo inferior a 2.500 (dois mil e quinhentos) quilogramas.

Não são cobertos veículos que não os de passeio, pick-up pesada e aqueles considerados 
na Categoria utilitários.

Acidente: colisão, abalroamento ou capotagem envolvendo direta ou indiretamente o veículo 
assistido e que impeça sua locomoção por meios próprios.

Pane: qualquer defeito de origem mecânica ou elétrica, que impeça a locomoção do veículo
por seus meios próprios, excluindo pneus avariados, furados ou falta de combustível.

Incêndio: qualquer avaria parcial ou total decorrente de fogo no veículo assistido.

Limite: é o critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecido em função
da distância  em trajeto  terrestre  normal  e  viável  entre  o  local  onde ocorreu o evento  e  a
residência do Associado/Segurado; ou do período máximo de utilização dos serviços; ou do
valor máximo previsto para a cobertura do serviço. 

Limites não funcionam como crédito para acionamento de serviços posteriores.
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Âmbito territorial: os serviços de assistência serão prestados ao Associado/Segurado, em
todo Território Brasileiro.

GARANTIAS DA ASSISTÊNCIA MOTOCICLETA

Objetivo: os  serviços  de  ASSISTÊNCIA  MOTOCICLETA  são  destinados  a  atender  o
Associado/Segurado em situações emergenciais decorrentes de acidente, pane ou incêndio no
veículo assistido. Veículo de passeio limitado a 10 anos de uso.

Limite de eventos: 03 eventos por cobertura / 12 meses.

GARANTIAS OFERECIDAS

1. Reboque
Se o veículo assistido estiver totalmente imobilizado, em decorrência de pane, acidente ou

incêndio, e não for possível o conserto no local, a ECOBIOMA, providenciará o reboque do
mesmo até a oficina indicada pelo Associado/Segurado, mais próxima do local do evento. O
raio de ação para esta cobertura é de até 100 km a partir do local do evento. Se ultrapassado
esse limite, o Associado/Segurado será responsável pelo pagamento do excedente de ida e
volta do reboque.

Limites: 03 eventos por cobertura, por ano, em todo território nacional.

2. SOS Mecânico
Se  ocorrer  pane,  acidente  ou  incêndio  com  o  veículo  assistido,  que  impossibilitem  a

locomoção do mesmo, a ECOBIOMA, providenciará o envio de socorro mecânico ao local do
evento, para conserto paliativo, de emergência. Esta cobertura é válida somente para a mão de
obra e não abrange os casos de falta de combustível e de pneus furados ou avariados.

Limites: 03 eventos por cobertura, por ano, em todo território nacional.

3. Serviço de Chaveiro
Se o veículo assistido não puder ser acionado, em razão de perda da chave ou quebra da

chave na ignição, a ECOBIOMA, enviará um chaveiro. Caso seja necessária a reposição de
chaves, o custo decorrente será responsabilidade do Associado/Segurado.

Limites: 03 eventos por cobertura, por ano, em todo território nacional.

4. Táxi Urbano
Se, devido a pane ou acidente, o veículo cadastrado tiver sua locomoção impedida, e for

registrada solicitação de serviço de socorro mecânico ou de reboque, ou, ainda, se o veículo
for roubado, a ECOBIOMA, oferecerá ao Associado/Segurado e seu acompanhante um táxi
para retorno a sua residência, desde que a distância entre o local do evento e o de domicílio do
Associado/Segurado não seja superior a 40 (quarenta) quilômetros.

Limites: 03 eventos por cobertura, por ano, em todo território nacional.

5. Troca de Pneu
Se ocorrerem avarias em um ou mais pneus do veículo assistido, provocados por impactos,

furos,  rasgos,  cortes  ou danos que impossibilitem a locomoção do mesmo, a ECOBIOMA,
enviara um reboque para realizar o transporte do mesmo até a borracharia mais próxima do
local do evento. Nesse caso, ficarão sob responsabilidade do Associado/Segurado os gastos
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com o conserto dos pneus. Estão excluídos desta assistência os custos com bico, troca de
câmara, rodas e compra de pneu.

Limites: 03 eventos por cobertura, por ano, em todo território nacional

EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES: 

Estão excluídas pela Central de Assistência, as prestações de serviços não decorrentes de
suas instruções e solicitações ou que tenham sido solicitadas diretamente ou indiretamente
pelo cliente como antecipação, extensão ou realização do serviço.

Ficam igualmente excluídas as prestações de serviço de assistência a eventos resultantes de: 

- Ocorrências fora dos âmbitos definidos;

Os  serviços  de  ASSISTÊNCIA  MOTOCICLETA  não  serão  cobertos  nas  seguintes
condições:

a) Assistências decorrentes de acidentes gerados devido à ingestão de drogas, tóxicos ou
bebidas alcoólicas por parte do Associado/Segurado;
b) Acidentes com o veículo em decorrência da prática de "rachas ou corridas; 
c) Eventos ocorridos por má manutenção ou descuidos do responsável pelo veículo; 
d) Participação em apostas, duelos, crimes, disputas; 
e) Acidentes produzidos por ingestão de tóxicos, narcóticos ou bebidas alcoólicas por parte do
Associado/Segurado;
f) Acidente resultante da prática de competição esportiva com o veículo; 
g) Eventos que tenham por causa irradiações provenientes de transmutação, desintegração
nuclear ou radioatividade;
h) Eventos que ocorram em situação de guerra, manifestações populares, atos de terrorismo e
sabotagem, greves, detenções por parte de qualquer autoridade por delito não derivado de
acidente de trânsito e restrições à livre circulação; 
i) Ação ou omissão do Associado/Segurado causadas por má fé;
j) Eventuais reboques de veículos que exijam utilização de "munk" ou outro equipamento para
fins de resgate que não o tradicional "reboque";
k) Se decorrentes de práticas desportivas em competições;
l)  Quando  for  caracterizada  pane  repetitiva  do  veículo  assistido,  com  mais  de  3  (três)
ocorrências similares em um período de até 90 (noventa) dias;
m)  Assistência  à  veículos  quando  em trânsito  por  estradas  de  difícil  acesso  aos  veículos
comuns, impedidas ou não abertas ao tráfego, de areias movediças e fofas;
n) Salvamento em mar, montanhas e zonas desérticas;
o)  Ocorrências  devidas  à  atos  de  terrorismo,  guerras,  greves,  fenômenos  da  natureza  de
caráter extraordinário e catástrofes;
p) Assistências à toda e qualquer consequência resultante de atividades criminosas ou dolosas
do Associado/Segurado;
q)  Assistências  decorrentes  de  morte  por  suicídio  ou  tentativas  de  suicídio  do
Associado/Segurado;
r)Assistência aos ocupantes do veículo assistido quando o número de ocupantes exceder à
capacidade de lotação do mesmo, original do fabricante;
s) De invasão, hostilidades, atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química
ou bacteriológica, de guerra civil, de rebelião, de revolução, insurreição militar, agitação, motim,
atos ilícitos e outras perturbações de ordem pública e delas decorrente, salvo prestação de
serviço militar;
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t) De tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas;
u) Atos ou omissões dolosas do Associado/Segurado ou de pessoas por quem este civilmente
seja responsável.

Riscos Excluídos:
Estão expressamente excluídos da cobertura deste produto de Assistência 24hs Motocicleta

os eventos  ocorridos  em consequência  de ou resultante  de:  uso de material  nuclear  para
quaisquer  fins;  atos  ou  operações  de  guerra  ou  outras  perturbações  da  ordem  pública;
quaisquer convulsões da natureza; atos terroristas, revoltas populares, greves.
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ASSISTÊNCIA PET

1. Assistência PET Veterinária
Em caso de lesão acidental do ANIMAL ASSISTIDO, a ECOBIOMA garante o pagamento

de  até  R$  250,00  (duzentos  e  cinquenta  reais)  por  evento,  até  o  máximo  de  2  (duas)
ocorrências por ano, referentes a gastos com cirurgias e medicamentos. Excluem-se desta
cobertura os atendimentos a doenças preexistentes.

2. Leva-e-traz
Em caso de lesão acidental do ANIMAL ASSISTIDO, a ECOBIOMA se responsabilizará

pelo seu transporte até a clínica veterinária mais próxima do local do evento, desde que o
Associado/Segurado não tenha condições físicas comprovadas de fazê-lo por seus próprios
meios, sendo o meio de transporte mais adequado definido pela ECOBIOMA.

Após a alta do veterinário responsável, caso o Associado/Segurado não tenha condições
comprovadas de buscar o ANIMAL ASSISTIDO e não haja nenhum outro responsável indicado
por  ele  apto  a  fazê-lo,  a  ECOBIOMA  se  responsabilizará  pelo  seu  transporte  pelo  meio
considerado mais adequado.

O custo máximo para este SERVIÇO será de R$ 100,00 (cem reais) por evento, limitado a 2
(duas) ocorrências por vigência.

3. Indicação de Clínicas Veterinárias
Em caso de necessidade de assistência médico-veterinário para o ANIMAL ASSISTIDO,

quando solicitado pelo Associado/Segurado, A ECOBIOMA indicará a clínica veterinária mais
próxima  à  residência  do  Associado/Segurado  para  que  o  ANIMAL  ASSISTIDO  possa  ser
encaminhado e receba um pronto atendimento.

4. Indicação de Serviços de Banho e Tosa
Mediante  solicitação  do  Associado/Segurado,  a  ECOBIOMA  indicará  o  estabelecimento

especializado em Banho e Tosa mais próximos à sua residência.

5. Organização da Cremação
Em caso de falecimento do ANIMAL ASSISTIDO, a ECOBIOMA, há seu exclusivo critério,

se responsabilizará pela realização da cremação do mesmo, no local mais próximo do evento.
O tipo de SERVIÇO a ser realizado está vinculado à disponibilidade e condições regionais de
oferecimento dos serviços.

O custo máximo para este SERVIÇO será de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ANIMAL
ASSISTIDO.

6. Hospedagem de Animais
Em caso de lesão ou doença do Associado/Segurado, que o impeça de cuidar do ANIMAL

ASSISTIDO,  a ECOBIOMA se responsabilizará pelo transporte de ida e volta  e estada do
ANIMAL ASSISTIDO (hotel para animais ou canil mais próximo do local do evento adequado
para prestação deste SERVIÇO).

Limite: Período de estada de até 05 (cinco) dias, com limite máximo de R$ 50,00 (cinquenta
reais) por dia. Sendo necessário um período superior ao coberto pelas condições gerais, as
diárias adicionais serão de responsabilidade do Associado/Segurado.

REGULAMENTOS PRODUTOS ECOBIOMA 101



7. Limpeza de Aquário
A ECOBIOMA oferece uma vez ao ano, uma limpeza de aquário gratuitamente. Para utilizar

este SERVIÇO o Associado/Segurado deve contatar com a central de Assistência e solicitar ao
atendente.
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ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM VIAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL

Os serviços de Assistência a Pessoas em Viagem Nacional são destinados a atender o
Associado/Segurado em situações emergenciais decorrente de acidente pessoal, quando em
viagem a partir de 100 (cem) quilômetros de seu domicílio, desde que a estada do mesmo seja
de até 60 (sessenta) dias consecutivos.

PLANO:  Viagem  Nacional  ou  Internacional  com  Despesas  Médicas  Cirúrgicas  e
Hospitalares de até R$ 5.000,00.

Sem limite de acionamentos, mas limitados ao esgotamento do valor de DMCH no final do
período de 1 (um) ano. Este limite é compartilhado entre todos os SERVIÇOS.

1. Assistência médico-hospitalar
Em  caso  de  acidente  será  concedido  Atendimento  médico  de  urgência  devidamente

comprovado através de laudo médico detalhado, incluindo consultas, exames complementares,
internações e cirurgias em caso de emergência médica por acidente.

Não serão cobertos exames e tratamentos de doenças preexistentes e gestações a partir
da 24ª (vigésima quarta) semana.

2. Assistência Odontológica
Decorrente  de  acidente  será  providenciada  pela  Central  de  Atendimento  uma  consulta

odontológica em caso de emergência médica, devidamente comprovada com laudo médico
que exija tratamento devido à dor, infecção ou trauma, decorrentes de acidente.

Não serão cobertos exames e tratamentos de doenças preexistentes.

3. Assistência Farmacêutica
Decorrente de acidente será concedido reembolso de gastos com medicamentos prescritos

por  médicos  exclusivamente  decorrentes  de  emergência  médica  comprovada  com  laudo
médico.

Não serão cobertos tratamentos de doenças preexistentes.

4. Remoção hospitalar
Se  em  consequência  de  acidente  pessoal  ou  doença  súbita,  o  Associado/Segurado

necessitar de remoção para outro centro hospitalar mais adequado, a ECOBIOMA encarrega-
se de providenciar o serviço, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento. 

A prestação deste serviço está condicionada à avaliação do médico afiliado à ECOBIOMA
que determinará, ainda, o meio de transporte mais apropriado para a transferência. O meio de
transporte utilizado, quando sugerido pelo médico afiliado à ECOBIOMA, poderá ser via UTI
aérea, avião de linha regular, extra  seats, promoção de classe, ambulância UTI ou simples,
com ou sem acompanhamento médico. 

Nenhum  outro  motivo  que  não  o  da  estrita  conveniência  médica  poderá  determinar  a
remoção ou a repatriação do Associado/Segurado, bem como a escolha do meio de transporte.

Caso o Associado/Segurado se encontre a uma distância superior a 1.000 km (hum mil
quilômetros),  a  repatriação  só  se  efetuará  em avião  de  linha  regular,  respeitando  o  limite
estabelecido acima.

Quando o Associado/Segurado fizer uso da remoção médica, a ECOBIOMA reserva-se o
direito de propriedade sobre os bilhetes de passagens de retorno previsto e não utilizados.
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5. Transporte e Envio de Familiar
Se em consequência de acidente pessoal  ou doença súbita  o Associado/Segurado que

esteja  viajando  sozinho  ficar  hospitalizado  por  um  período  superior  a  10  (dez)  dias,  a
ECOBIOMA arcará com as despesas com a passagem de ida e volta de avião em classe
econômica ou outro meio de transporte alternativo, a seu critério, para que um familiar possa
acompanhá-lo.

6. Hospedagem para Familiar
Em complementação ao item anterior, a ECOBIOMA encarrega-se de suportar as despesas

com  estada  em  hotel  do  familiar  acompanhante  do  Associado/Segurado  hospitalizado,
limitadas às despesas de hotel  em até R$ 100,00 (cem reais) por dia e até o máximo de
R$1.000,00 (hum mil reais) por evento.

A ASSISTÊNCIA responsabiliza-se tão somente pelas diárias de hotel, excluídas todas e
quaisquer despesas extras, tais como, telefonemas, restaurantes, frigobar e similares.

7. Prolongamento de Estada
Se em consequência de acidente pessoal ou doença súbita do Associado/Segurado, e por

prévia  recomendação  do  médico  responsável  pelo  atendimento,  seu  estado  não  justificar
hospitalização  ou  transporte  sanitário  e  se  o  seu  regresso  não  se  puder  realizar  na  data
inicialmente  prevista,  a  ECOBIOMA  encarrega-se  das  despesas  a  serem  realizadas  com
estada em hotel até o limite de R$ 100,00 (cem reais) por dia e até o máximo de R$ 1.000,00
(hum mil reais) por evento. A ECOBIOMA responsabiliza-se tão somente pelas diárias de hotel,
excluídas todas e quaisquer despesas extras, tais como, telefonemas, frigobar e similares.

8. Regresso do Associado/Segurado após Alta Hospitalar
Caso o Associado/Segurado, após alta hospitalar, não estiver em condições de retornar à

sua residência permanente como passageiro regular,  a critério do médico responsável pela
internação  e  pelos  médicos  da  ECOBIOMA,  estes  organizarão  o  retorno  do
Associado/Segurado pelo meio de transporte mais adequado às suas condições clínicas até o
limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

No  caso  do  Associado/Segurado  possuir  passagem  de  transporte  aéreo  com  data  ou
limitação de regresso e, em razão de doença súbita ou lesão decorrente de acidente pessoal,
acompanhada pela equipe médica indicada pela ECOBIOMA, estiver obrigado a retardar seu
regresso  programado,  a  ECOBIOMA  assumirá  a  diferença  de  tarifa  para  o  regresso  do
Associado/Segurado ou para o prosseguimento da viagem interrompida, respeitado o limite
acima. 

Com esta finalidade, a ECOBIOMA poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto
às companhias aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte
do Associado/Segurado, dentro ou fora do prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno do
mesmo.

9. Envio de Familiar para Acompanhamento de Menores de 14 anos. 
Se em consequência de acidente pessoal ou doença súbita ocorrer internação hospitalar,

remoção  ou  falecimento  do  Associado/Segurado  e  este  estiver  em  viagem  tendo  sob
responsabilidade crianças menores de 14 anos, a ECOBIOMA arcará com as despesas de
uma  passagem aérea,  de  ida  e  volta,  para  que  um familiar  possa  buscá-los  no  local  da
ocorrência  caso  estas  fiquem  desacompanhadas  ou  o  Associado/Segurado  não  puder
embarcá-las para o retorno ao seu local de domicílio.

O limite para este serviço é de R$ 600,00 (seiscentos reais) no Brasil e R$ 2.000,00 (dois
mil reais) no exterior, por evento.
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10. Traslado de Corpo
Se  em  consequência  de  acidente  pessoal  ou  doença  súbita  ocorrer  o  falecimento  do

Associado/Segurado, a ECOBIOMA atentará às formalidades administrativas necessárias para
o repatriamento/transporte do corpo, transportando-o em esquife standard até o município de
domicílio do Associado/Segurado no Brasil (ou trecho equivalente), não estando incluídas as
despesas relativas ao funeral e enterro. O limite para este serviço é de R$ 1.000,00 (um mil
reais) no Brasil e de R$ 3.000,00 (três mil reais) no Exterior por evento.

11. Regresso Antecipado de Acompanhantes e/ou Familiares.
Se em consequência de acidente pessoal ou doença súbita ocorrer internação hospitalar,

remoção  ou falecimento  do Associado/Segurado,  a  ECOBIOMA garante  o  pagamento  das
despesas  com  transporte  para  retorno  ao  local  de  origem  de  até  2  (dois)
acompanhantes/familiares do Associado/Segurado, a critério da ECOBIOMA, sempre que não
possam efetuar este transporte pelos meios inicialmente utilizados em sua viagem.

Com esta finalidade, a ECOBIOMA poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto
às companhias aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte
dos acompanhantes/familiares do Associado/Segurado, dentro ou fora do prazo estipulado, de
forma a assegurar o retorno dos mesmos.

12. Regresso Antecipado em Caso de Falecimento de Parentes
Em virtude de falecimento de parente de 1º grau do Associado/Segurado e caso não possa

ser  utilizado o bilhete original  emitido  com prazo determinado,  a  ECOBIOMA organizará e
assumirá as despesas adicionais resultantes da sua volta antecipada ao seu local de domicílio,
em companhia aérea comercial, classe econômica, até R$ 600,00 (seiscentos reais) no Brasil e
R$ 2.000,00 no Exterior.  Para fins deste serviço,  são considerados parentes de 1º  grau o
cônjuge e os filhos, pais e irmãos do Associado/Segurado.

Com esta finalidade, a ECOBIOMA poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto
às companhias aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte
do Associado/Segurado, dentro ou fora do prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno
dos mesmos.

13. Localização e transporte de Bagagem
Apoio logístico para localização e encaminhamento de bagagem ao Associado/Segurado

até  o  local  da  viagem previsto  ou  até  sua  residência  habitual,  caso  ocorra  o  extravio  da
bagagem enquanto estiver sob a responsabilidade da companhia aérea. Esta cobertura não
possui limite de quantidade de eventos ou econômico, sendo válida no Brasil.

No caso de roubo ou extravio de bagagens em vôo regular, enquanto sob responsabilidade
da Cia. Aérea Transportadora, a ASSISTÊNCIA assistirá ao Associado/Segurado, se solicitada,
na respectiva participação às autoridades. 

Tanto no caso de roubo como no de perda ou extravio dos ditos pertences, se encontrados,
a  ECOBIOMA  encarregar-se-á  de  seu  envio  até  o  local  onde  o  Associado/Segurado  se
encontre  ou  até  a  sua  residência  habitual,  em  tarifa  de  transporte  regular  até  o  limite
de R$ 300,00 (trezentos reais), desde que os pertences se encontrem devidamente embalados
e transportáveis e desde que observadas as seguintes condições:

•  A obrigação do Associado/Segurado de comunicar imediatamente o fato à Companhia
Aérea  e  obter  uma  prova  por  escrito  desta  notificação  (Formulário  P.I.R.  -  Property
Irregularity Report);
•  A  obrigação  do  Associado/Segurado  de  entrar  em  contato  com  a  ASSISTÊNCIA,
informando o fato em até 3 (três) dias depois do ocorrido.

14. Indicação Jurídica
Mediante  solicitação  do  Associado/Segurado  e  a  fim de  assegurar  sua  defesa  perante

qualquer  tribunal  em  resultado  de  procedimento  criminal  que  contra  ele  seja  movido,  a
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ECOBIOMA  prestará  informações  sobre  advogados  que  o  possam  patrocinar,  sendo  os
respectivos honorários e outras despesas daí decorrentes por conta do Associado/Segurado.

Adiantamento de Honorários Legais
A fim de assegurar a defesa do Associado/Segurado perante qualquer tribunal em resultado

de procedimento criminal que contra ele seja movido em consequência de acidente de trânsito
ocorrido  durante  a  viagem,  a  ECOBIOMA  adiantará  o  pagamento  das  despesas  com
honorários advocatícios, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

A importância adiantada deverá ser devolvida pelo Associado/Segurado à ECOBIOMA no
prazo  de  60  (sessenta)  dias  a  serem  contados  da  data  do  efetivo  adiantamento.  O
Associado/Segurado  deverá  assinar  documento  de  reconhecimento  de  dívida  e  prestar
garantia bastante através de cheque caução a favor da ECOBIOMA.

Adiantamento de Cauções Penais e Custas Processuais
A ASSISTÊNCIA prestará, a título de adiantamento, as cauções penais que sejam exigidas

ao  Associado/Segurado  para  garantir  as  custas  processuais  e  procedimento  criminal  que
contra ele seja movido, em consequência de acidente de trânsito ocorrido durante a viagem e
que não envolva  responsabilidade por  atos  voluntariamente  praticados,  até  o  limite  de  R$
3.000,00 (três mil reais) por evento.

Liberdade Provisória
Prestará ainda, a título de adiantamento e até o limite acima fixado, a caução que seja

exigida para garantia da sua liberdade provisória ou comparecimento em julgamento, em razão
de procedimento criminal por consequência de acidente de trânsito ocorrido durante a viagem.

Estas  importâncias  adiantadas  servem  para  custas  processuais,  quer  para  garantia  de
liberdade  provisória,  serão  reembolsadas  à  CONTRATANTE  pelo  Associado/Segurado,  no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias ou logo após a sua restituição pelo Tribunal, consoante o
que ocorrer primeiro.

O Associado/Segurado deverá assinar documento de reconhecimento de dívida e prestar
garantia bastante através de cheque caução a favor da ASSISTÊNCIA.

15. Serviço de informações e Conveniência
Visa oferecer ao Associado/Segurado diversas informações sobre serviços e conveniências.

Mediante  ligação  à  Central  de  Atendimento,  o  Associado/Segurado  poderá  receber
informações sobre diversos tipos de serviços. O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES contempla as
seguintes coberturas:

•  Informações de viagens - moedas, vistos, vacinas, dicas, alimentação, passeios;
•  Informações  sobre  reservas  de  restaurantes,  shows,  hotéis,  cinemas,  teatros,

exposições;
•  Informações sobre envio de flores e presentes;
•  Organização e envio de profissionais prestadores de serviços de assistência domiciliar;
•  Acionamento de táxis;
•  Indicação de Locadoras de Veículos com ou sem motorista;

•  Indicação de tradutores;
•  Auxílio na locação de veículo;
•  Auxílio na organização de transfer.
Esta cobertura não possui limitação de valor ou de quantidade de eventos, sendo válida

somente no Brasil.

Nota: O  serviço  de  informações  e  conveniência  tem  caráter  exclusivamente
informativo e de indicação de profissionais, sendo que todas as despesas decorrentes
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dos serviços prestados são de exclusiva responsabilidade do Associado/Segurado.
Qualquer  reclamação  quanto  à  qualidade  dos  serviços  prestados  pelos
estabelecimentos e profissionais,  deverá ser encaminhada e resolvida diretamente
com  os  envolvidos,  ficando  a  Central  de  Atendimento  isenta  de  qualquer
responsabilidade.

16. Transmissão de Mensagens Urgentes
No caso  de  acidente  pessoal  ou  doença  súbita  do  Associado/Segurado  a  ECOBIOMA

poderá, se comunicada, avisar seus parentes ou sua empresa sobre o seu estado de saúde e
localização.

17. Informação e Envio de Documentos em Caso de Perda ou Roubo
No caso de perda ou roubo de documentos indispensáveis ao prosseguimento da viagem,

do Associado/Segurado e/ou de seu(s) acompanhante(s), a ECOBIOMA prestará informação
sobre os órgãos competentes para obtenção de passaporte ou outras medidas necessárias. Se
existirem documentos substitutos ou cópia autenticada no domicílio do Associado/Segurado, a
ECOBIOMA  poderá,  opcionalmente,  remetê-los  até  o  local  onde  se  encontre  o
Associado/Segurado, desde que prévia e expressamente autorizada pelo Associado/Segurado.

18. Garantia de Viagem de Regresso
Se  em consequência  de  doença  súbita  ou  lesão  decorrente  de  acidente  pessoal,  cujo

acompanhamento  tenha  sido  verificado  pela  equipe  médica  da  ECOBIOMA,  o
Associado/Segurado não possa efetuar seu transporte pelo meio inicialmente utilizado em sua
viagem,  a  ECOBIOMA  garante  o  pagamento  das  despesas  de  seu  transporte  até  o  seu
domicílio ou até ao local de destino da viagem interrompida, desde que estes últimos gastos
não sejam superiores àqueles.

Com  esta  finalidade,  a  ECOBIOMA  poderá,  em  nome  do  Associado/Segurado,  usar,
negociar,  providenciar,  compensar,  junto  às  companhias  aéreas  ou  agentes  de  viagens  e
operadores turísticos,  os  bilhetes  de transporte  do  Associado/Segurado,  dentro  ou  fora  do
prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno do Associado/Segurado ou a continuação de
sua viagem.

19. Regresso Antecipado por Ocorrências no Domicílio do Associado/Segurado
No caso de ocorrência de eventos externos, súbitos, fortuitos, involuntários que provoquem

danos materiais ao domicílio do Associado/Segurado e este estiver sem nenhum morador, a
ECOBIOMA garante o pagamento das despesas com transporte do Associado/Segurado para
seu  retorno,  por  meio  de  transporte  alternativo,  a  critério  da  ECOBIOMA.  O  retorno  será
somente do Associado/Segurado e sua moradia terá que estar vulnerável ou inabitável.

20. Serviço de Indicação Médica
Se  em  consequência  de  acidente  ou  doença  súbita,  o  Associado/Segurado  necessitar

consultar um médico ou especialista, a ECOBIOMA colocará à sua disposição um serviço de
informações, que lhe fornecerá o nome, endereço ou telefone de um profissional.

As despesas com o médico escolhido são de responsabilidade do Associado/Segurado.
A  ECOBIOMA  não  será  responsável  pelos  serviços  prestados  pelos  profissionais  e

entidades (hospitais, clínicas, etc.) indicados através deste serviço de informação, razão pela
qual tanto os materiais de divulgação dos serviços, quanto o material do Associado/Segurado,
deverão informar com clareza que o referido serviço restringe-se a indicação de médicos e
hospitais.

Exclusões:
A  ECOBIOMA  não  será  responsável  pelos  reembolsos  por  gastos  pessoais  do

Associado/Segurado nas seguintes situações:
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• Doenças  crônicas  ou  preexistentes  que  o  Associado/Segurado  sofra  anteriormente  à
viagem,  conhecidas ou não pelo Associado/Segurado,  assim como sua agudização ou
consequências;

• Toda  e  qualquer  consequência  resultante  de  morte  ou  lesões  causadas,  direta  ou
indiretamente por  atividades criminosas ou dolosas do Associado/Segurado, bem como
aqueles provocados por atos, ação ou omissão do Associado/Segurado ou causados por
má-fé;

• Acontecimentos  ou  consequências  causadas  por  suicídio  consumado  ou  frustrado  do
Associado/Segurado;

• Danos sofridos pelo Associado/Segurado em consequência de demência ou doenças ou
ainda estados patológicos produzidos por consumo de álcool, drogas, produtos tóxicos,
narcóticos ou medicamentos adquiridos sem prescrição médica;

• Despesas com aquisição de óculos, lentes, muletas e próteses em geral;
• Assistências em consequência de um acidente laboral;
• Despesas com fisioterapia;
• Todos os gastos ocasionados pelo diagnóstico ou tratamento de um estado fisiológico (ex.:

gravidez), parto, exame pré-natal e qualquer tipo de “check-up” médico geral;
• Transporte ou remoção sanitária, caso o Associado/Segurado possa ser tratado localmente

e não haja impedimento em seguir viagem;
• Gastos com funeral, cremação ou cerimônia fúnebre;
• Danos  sofridos  em  consequência  de  atos  de  terrorismo,  guerras,  revoltas  populares,

greves, sabotagem, tumultos e quaisquer perturbações de ordem pública;
• Danos sofridos em decorrência de atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de

Segurança em tempos de paz;
• Danos  sofridos  em  consequência  direta  ou  indireta  de  irradiações  provenientes  da

transmutação ou desintegração nuclear ou da radioatividade;
• Danos sofridos em decorrência de fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, tais

como: inundações, terremotos, tempestade ciclônica atípica, furacões, maremotos, quedas
de corpos siderais, meteoritos, etc.

No  caso  de  extravio  de  bagagens,  não  estão  cobertos  os  prejuízos  causados  direta  ou
indiretamente pelos seguintes fatores:  

• Viagens  em  meio  de  transporte  de  caráter  perigoso  ou  ilegal,  no  qual  o
Associado/Segurado atue como operador ou membro da tripulação ou não apropriado a
passageiros; 

• Confisco  ou  apreensão  da  bagagem  por  parte  da  Alfândega  ou  outra  autoridade
governamental;

• Falha  do  Associado/Segurado  em  tomar  medidas  necessárias  para  salvaguardar  ou
recuperar a bagagem perdida;

• Falha de notificação às autoridades competentes da Cia. Aérea sobre bagagem perdida no
ponto de destino e na obtenção e preenchimento do informe de irregularidade antes de
deixar o aeroporto.
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ASSISTÊNCIA CONVALESCENÇA

Visa dar amparo para o Associado/Segurado em casos de convalescença temporária ou
definitiva.

Convalescença: Período  de  tratamento  médico  ou  repouso  que  sucede  um  acidente,
cirurgia ou enfermidade.

Na impossibilidade de locomoção do Associado/Segurado decorrente de acidente, cirurgia
ou enfermidade, a ECOBIOMA arcará com a locação de bengalas, cadeira de rodas, andador,
muletas e cama hospitalar.

Este  serviço  será  providenciado  de  acordo  com  a  infra-estrutura  local,  e  desde  que
respeitadas as exclusões previstas.

Os equipamentos devem ser utilizados exclusivamente pelo Associado/Segurado,  sendo
proibido  o  repasse  a  terceiros.  Em  caso  de  danos  aos  equipamentos,  estes  devem  ser
indenizados pelo Associado/Segurado.

O plano não se responsabiliza por qualquer dano ao Associado/Segurado causado por uso
indevido ou efeito negativo que a utilização do equipamento possa causar. A responsabilidade
do serviço de  assistência  de  locação  de  aparelhos  ortopédicos  e  ou  hospitalares  será
limitado  a  R$ 300,00 (trezentos reais) e suportará até 30 dias (trinta) dias por evento, limitado
a 2 (dois) eventos por ano.

Exclusões e Limitações:
Ficam excluídos da prestação do serviço de assistência eventos resultantes de:

• Restituição de despesas efetuadas diretamente pelo Associado/Segurado, sem a prévia
autorização da ECOBIOMA.
• Consequências  diretas  ou  indiretas  de  explosões,  atos  de  vandalismos  ou  ainda
criminais, provocadas diretamente e/ou indiretamente pelo Associado/Segurado.
• Uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo a explosão nuclear provocada ou
não, em como a contaminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes.
• Atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química ou bacteriológica, de
guerra civil, de guerrilhas, de revolução, agitação, motim, revolta ou outras perturbações da
ordem pública ou delas decorrentes.
• Danos causados por atos ilícitos, dolosos praticados pelo Associado/Segurado ou por
seu representante.
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ORIENTAÇÃO MÉDICA POR TELEFONE

O  serviço  de  Orientação  Médica  por  Telefone  será  prestado  exclusivamente  por
profissionais médicos devidamente habilitados e integrantes do quadro societário ou funcional
da clínica médica Sistema de Emergência Médica Móvel do Rio de Janeiro LTDA.,  pessoa
jurídica  de  direito  privado  com endereço  na  Rua  São  Luiz  Gonzaga,  n°  630  -  bairro  São
Cristóvão, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.413.201/0001-83, e que detém a prerrogativa legal
de prestar tais serviços, observando para tanto todas as prescrições legais e regulamentares
expedidas pelo CREMERS/ RJ e demais entidades normatizadoras do exercício da atividade
profissional de medicina. 

A  clínica  médica  ora  nominada  disponibilizará  à  CONTRATANTE  um  atendimento
personalizado,  24  (vinte  e  quatro)  horas  por  dia,  através  de  uma  equipe  de  MÉDICOS
REGULADORES, conforme itens que seguem:

Fica  desde  já  estabelecido  que  as  orientações  médicas  telefônicas  aos
Associadso/Segurados,  segundo  as  normas  éticas  aplicáveis,  limitar-se-ão  à  coordenação
médica, aconselhamento médico e orientação pré-hospitalar, isto é, as informações a respeito
do procedimento a ser seguido pelo Associado/Segurado ou seus familiares para a obtenção
da assistência médica mais adequada no menor espaço de tempo possível.

A  orientação  médica  presumirá  a  urgência  e  prioridade  de  cada  caso,  segundo  as
informações  disponíveis,  fazendo  ainda  o  enlace  entre  os  diversos  níveis  assistenciais  do
sistema,  visando  dar  a  melhor  resposta  possível  para  as  necessidades  dos
Associado/Segurado. Devendo assim avaliar os recursos disponíveis no local que necessita da
orientação e assistí-lo da melhor forma possível.

Este  serviço  segue  protocolo  de  conduta  médica,  identificando  as  necessidades  do
Associado/Segurado assistido para fornecer informações, recomendar e orientar verbalmente a
respeito de enfermidades, sintomas e esclarecer dúvidas cotidianas, tais como:

a) Interpretação de exames;
b) Dúvidas sobre medicamentos;
c) Dúvidas ou inquietações de saúde;
d) Interpretação de prescrições;
e) Orientação na procura de um médico ou um pronto-atendimento;
f) Orientação em situações emergenciais.
Estão exclusos do serviço de Orientação Médica por Telefone:
a) Diagnóstico de doenças;
b) Prescrição de medicamentos;
c) Alteração da conduta adotada pelo médico;
d) Consulta a distância;
e) Segunda opinião médica;
f) Atendimento médico pessoal;
g) Transporte de pacientes.
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MULTIASSISTÊNCIAS

O Pacote Multiassistências é um conjunto de benefícios que inclui Assistência veículo/moto,
Assistência Residência,  Assistência Funeral, Assitência Concierge.

I. DA ASSISTÊNCIA VEÍCULO

APRESENTAÇÃO:

Apresentamos  a  seguir  as  Condições  Gerais  da  Assistência  Veículos/motos  24hs,  que
estabelecem as normas de funcionamento das garantias contratadas.

Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas somente as condições correspondentes
às garantias aqui previstas, contratadas e discriminadas, desprezando-se quaisquer outras.

Mediante  a  contratação  da  Assistência,  o  Associado/Segurado  aceita  explicitamente  as
cláusulas limitativas que se encontram no texto das Condições Contratuais.

Para os casos não previstos nestas condições, serão aplicadas as leis que regulamentam
no Brasil.

OBJETIVO:

Os  serviços  de  ASSISTÊNCIA  VEÍCULO/MOTOS,  são  destinados  a  atender  o
Associado/Segurado em situações emergenciais decorrentes de acidente, pane ou incêndio no
veículo assistido. Veículo de passeio limitado a 10 anos de uso. 

DEFINIÇÕES:

Associado/segurado:  é  o  (preencher  exemplo  Segurado),  caracterizado  como
Associado/Segurado do (Seguro),  com residência habitual  no Brasil,  que adquiriu o serviço
ASSISTÊNCIA.

Veículo assistido: é o veículo Auto ou Motocicleta em que se encontra o cliente no ato do
evento, com dados informados na proposta de aquisição, desde que caracterizado como leve,
de  passeio,  não  utilizado  para  transporte  público  de  pessoas  ou  mercadorias  e  de  peso
máximo inferior a 2.500 (dois mil e quinhentos) quilogramas.

Não são cobertos veículos que não os de passeio, pick-up pesada e aqueles considerados 
na Categoria utilitários.

Acidente: colisão, abalroamento ou capotagem envolvendo direta ou indiretamente o veículo 
assistido e que impeça sua locomoção por meios próprios.

Pane: qualquer defeito de origem mecânica ou elétrica, que impeça a locomoção do veículo
por seus meios próprios, excluindo pneus avariados, furados ou falta de combustível.

Incêndio: qualquer avaria parcial ou total decorrente de fogo no veículo assistido.
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Limite: é o critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecido em função
da distância  em trajeto  terrestre  normal  e  viável  entre  o  local  onde ocorreu o evento  e  a
residência do Associado/Segurado; ou do período máximo de utilização dos serviços; ou do
valor máximo previsto para a cobertura do serviço. 

Limites não funcionam como crédito para acionamento de serviços posteriores.

Âmbito territorial: Os serviços de assistência serão prestados ao Associado/Segurado, em
todo Território Brasileiro.

GARANTIAS ASSISTÊNCIA AUTOMÓVEL/ MOTO

Objetivo: Os  serviços  de  ASSISTÊNCIA  VEÍCULO  são  destinados  a  atender  o
Associado/Segurado em situações emergenciais decorrentes de acidente, pane ou incêndio no
veículo assistido. Veículo de passeio limitado a 10 anos de uso. 

Limite de eventos: 3 (três) eventos por cobertura / 12 (doze) meses.

GARANTIAS DA ASSISTÊNCIA VEÍCULO
Este plano de Assistência 24hs oferece um total de 5 (cinco) garantias básicas:

• REBOQUE

Envio de reboque para encaminhamento do veículo assistido até a oficina mais próxima do
local do evento indicada pela cliente, caso o veículo assistido esteja totalmente imobilizado em
decorrência de pane, acidente ou incêndio e não seja possível o conserto no local.  Raio de
ação: até 100 km a partir do local do evento. Âmbito de atuação: Brasil.

Obs.: Caso exceda o limite de quilometragem, o Associado/Segurado será responsável pelo
pagamento do excedente de ida e volta do reboque.

Limite de eventos: 3 (três) eventos por cobertura / 12 (doze) meses.

• SOS MECÂNICO

Envio de socorro mecânico para conserto paliativo de emergência no local do evento em
caso de pane, acidente ou incêndio do veículo assistido, que impossibilitem a locomoção do
mesmo. Não abrange os casos de falta de combustível, pneus furados ou avariados. 

Cobertura para mão-de-obra. Âmbito de atuação: Brasil.

Limite de eventos: 3 (três) eventos por cobertura / 12 (doze) meses.

• CHAVEIRO

Envio de chaveiro para abertura de porta caso o veículo assistido não possa ser aberto ou
acionado em razão de perda de chave, esquecimento da mesma no interior do veículo ou no
caso de sua quebra na fechadura ou ignição. Caso haja necessidade de reposição de chave, o
custo será por conta do Associado/Segurado. Âmbito de atuação: Brasil.
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Limite de eventos: 3 (três) eventos por cobertura / 12 (doze) meses.

• TÁXI URBANO

Em caso de pane ou acidente com o veículo cadastrado que impeça sua locomoção ou de
roubo do veículo, mediante previa solicitação de um serviço de Socorro Mecânico ou Reboque,
será oferecido ao Associado/Segurado e aos acompanhantes (respeitando a capacidade legal
do veículo) um táxi para retorno à sua residência, desde que o evento tenha ocorrido em até 40
(quarenta) quilômetros de seu domicílio.

Limite de eventos: 3 (três) eventos por cobertura / 12 meses.

• TROCA DE PNEU

Envio de um profissional ao local da ocorrência em caso de avarias em um ou mais pneus do
veículo assistido, provocados por impactos, furos, rasgos, cortes ou danos que impossibilitem a
locomoção do mesmo. Cabe ao prestador efetuar a troca do pneu avariado pelo estepe, que
deverá estar em perfeitas condições de uso. Caso o Associado/Segurado queira reparar o
pneu avariado,  mesmo o estepe estando em perfeitas  condições de uso,  os  custos  deste
reparo  e,  se  necessário,  do  transporte  para  conserto  do  pneu,  são  por  conta  do
Associado/Segurado. Caso tenham sido avariados mais pneus e não existam outros pneus em
condições de uso no veículo assistido,  ou ainda, no caso das motocicletas, será enviado um
reboque para levar o veículo até a borracharia mais próxima do local do evento, ficando sob
responsabilidade do cliente os gastos com o conserto dos pneus. Estão excluídos custos com
bico, troca de câmara, rodas e compra de pneu. Âmbito de atuação: Brasil.

Limite de eventos: 3 (três) eventos por cobertura / 12 (doze) meses.

EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES: 

Estão excluídas pela Central de Assistência, as prestações de serviços não decorrentes de
suas instruções e solicitações ou que tenham sido solicitadas diretamente ou indiretamente
pelo cliente como antecipação, extensão ou realização do serviço.

Ficam igualmente excluídas as prestações de serviço de assistência a eventos resultantes de: 

- Ocorrências fora dos âmbitos definidos;

Os serviços de ASSISTÊNCIA AUTOMÓVEL não serão cobertos nas seguintes condições:

a) Assistências decorrentes de acidentes gerados devido à ingestão de drogas, tóxicos ou
bebidas alcoólicas por parte do Associado/Segurado;

b)  Acidentes com o veículo em decorrência da prática de "rachas ou corridas; 
c)   Eventos ocorridos por má manutenção ou descuidos do responsável pelo veículo; 
c)   Participação em apostas, duelos, crimes, disputas; 
e)   Acidentes produzidos por ingestão de tóxicos, narcóticos ou bebidas alcoólicas por parte do
Associado/Segurado;
f)   Acidente resultante da prática de competição esportiva com o veículo; 
g)  Eventos que tenham por causa irradiações provenientes de transmutação, desintegração
nuclear ou radioatividade;

REGULAMENTOS PRODUTOS ECOBIOMA 113



h)  Eventos que ocorram em situação de guerra, manifestações populares, atos de terrorismo e
sabotagem, greves, detenções por parte de qualquer autoridade por delito não derivado de
acidente de trânsito e restrições à livre circulação; 
i)   Ação ou omissão do Associado/Segurado causadas por má fé;
j)   Eventuais reboques de veículos que exijam utilização de "munk" ou outro equipamento para
fins de resgate que não o tradicional "reboque";
k)  Eventos  ocorridos  com  veículos  que  não  os  de  passeio,  pick-up  pesada  e  aqueles
considerados na categoria utilitários;
l)   Se decorrentes de práticas desportivas em competições;
m)  Quando  for  caracterizada  pane  repetitiva  do  veículo  assistido,  com  mais  de  3  (três)
ocorrências similares em um período de até 90 (noventa) dias;
n)  Assistência  à  veículos  quando  em trânsito  por  estradas  de  difícil  acesso  aos  veículos
comuns, impedidas ou não abertas ao tráfego, de areias movediças e fofas;
o)  Salvamento em mar, montanhas e zonas desérticas;
p)  Ocorrências  devidas  à  atos  de  terrorismo,  guerras,  greves,  fenômenos  da  natureza  de
caráter extraordinário e catástrofes;
q)   Assistências  à  toda  e  qualquer  consequência  resultante  de  atividades  criminosas  ou
dolosas do Associado/Segurado;
r)  Assistências  decorrentes  de  morte  por  suicídio  ou  tentativas  de  suicídio  do
Associado/Segurado;
s)  Assistência aos ocupantes do veículo assistido quando o número de ocupantes exceder à
capacidade de lotação do mesmo, original do fabricante;
t)  De invasão, hostilidades, atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química
ou bacteriológica, de guerra civil, de rebelião, de revolução, insurreição militar, agitação, motim,
atos ilícitos e outras perturbações de ordem pública e delas decorrente, salvo prestação de
serviço militar;
u)  De tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas;
v)  Atos ou omissões dolosas do Associado/Segurado ou de pessoas por quem este civilmente
seja responsável.

Riscos Excluídos:
Estão expressamente excluídos da cobertura deste produto de Assistência 24hs Automóvel

os  eventos  ocorridos  em consequência  de ou resultante  de:  uso de material  nuclear  para
quaisquer  fins;  atos  ou  operações  de  guerra  ou  outras  perturbações  da  ordem  pública;
quaisquer convulsões da natureza; atos terroristas, revoltas populares, greves.

II. DA ASSISTÊNCIA FUNERAL

Os serviços de ASSISTÊNCIA FUNERAL visam assessorar a família do Associado/Segurado
em decorrência de seu falecimento,  desde que ocorrido em território nacional.  Os serviços
prescritos serão oferecidos após liberação do corpo pela autoridade policial local.

O limite de 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais é o teto máximo para utilização de todas
as  coberturas  que  compõem  a  Assistência  Funeral,  será  compartilhado  entre  todas  as
coberturas não é cumulativo.

• SEPULTAMENTO OU CREMAÇÃO

Em caso de falecimento do Associado/Segurado será oferecido transporte, urna mortuária,
ornamentação,  capela,  coroa,  véu,  carro  fúnebre,  preparação  do  corpo,  cremação  ou
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sepultamento e, se necessário, locação de jazigo por até três anos. No caso da família optar
por cremação, a mesma deverá ser executada no local de óbito ou, caso não haja este serviço
na  localidade,  na  cidade  mais  próxima  em  que  seja  possível  fazê-lo.  As  cinzas  serão
encaminhadas para a cidade de domicílio do Associado/Segurado ou distância equivalente. 

Limite 2.500,00 econômico compartilhado com transporte de familiar e Traslado de corpo.

• TRANSPORTE DE FAMILIAR

Caso o falecimento do Associado/Segurado ocorra fora do município de seu domicílio e seja
necessária  a  presença  de  um  familiar  para  liberação  do  corpo  ou  acompanhamento  do
sepultamento, será oferecido transporte rodoviário ou aéreo até o local do óbito, a critério da
Central de Atendimento Ikê Assistência Brasil. Franquia de 50 km.

• TRASLADO DO CORPO DO ASSOCIADO/SEGURADO

Caso o falecimento do Associado/Segurado ocorra fora do município de seu domicílio, será
oferecido  traslado  do  corpo  do  local  de  óbito  até  o  município  de  residência  habitual  do
Associado/Segurado ou distância equivalente. Caso a família opte por fazer o funeral em outra
localidade que possua distância superior,  arcará com a diferença dos custos referentes ao
traslado em relação ao município de sua residência habitual. Limite econômico compartilhado
com sepultamento ou cremação. Franquia de 50 km.

EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES DA ASSISTÊNCIA FUNERAL:

Os serviços de ASSISTÊNCIA FUNERAL não se aplicam aos adicionais do beneficiário,
sendo  exclusivos  ao  Associado/Segurado  do  cartão.  Também  não  se  aplicam  se  houver
acionamento  direto  dos  prestadores  de  serviço,  sem  prévio  consentimento  da  Central  de
Atendimento  Ikê  Assistência  Brasil.  Estão  expressamente  excluídos  da  cobertura  da
Assistência 24hs acidentes decorrentes:

a) Óbitos fora do território nacional;
b) Busca  do  corpo  do  Associado/Segurado,  realização  de  provas  e  formalidades  legais  e
burocráticas em caso de desaparecimento do corpo, de qualquer natureza, implicando “morte
presumida”;
c) Aquisição de jazigo;
d) Despesas decorrentes de construção, manutenção e reformas de jazigos;
e) Despesas  de  qualquer  natureza  sem autorização  prévia  da  Central  de  Atendimento  Ikê
Assistência Brasil;
f) Do uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo explosão nuclear provocada ou
não, bem como a contaminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes;
g) De invasão, hostilidades, atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química
ou bacteriológica, de guerra civil, de rebelião, de revolução, insurreição militar, agitação, motim,
atos ilícitos e outras perturbações de ordem pública e delas decorrente, salvo prestação de
serviço militar;
h) Direta  ou  indireta  de  quaisquer  alterações  mentais  consequentes  do  uso  de  álcool,  de
drogas, de entorpecentes ou de substâncias tóxicas;
i) De tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas;
j) De epidemias, pandemias e envenenamento de caráter coletivo ou qualquer outra causa
física que atinja maciçamente a população;
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k) Cometer suicídio ou tentativa de suicídio;
l) Atos ilícitos dolosos praticados pelo beneficiário;
m)Atos ou omissões dolosas do Associado/Segurado ou de pessoas por quem este civilmente
responsável. 

Não  obstante  o  que  em  contrário  possam  dispor  as  condições  gerais,  especiais  e/ou
particulares da presente Assistência, fica entendido e concordado que, para efeito de prestação
do serviço, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato
terrorista,  cabendo  à  Central  de  Atendimento,  comprovar  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.

Riscos Excluídos:
Estão expressamente excluídos da cobertura deste produto de Assistência 24hs Funeral os

eventos  ocorridos  em  consequência  de  ou  resultante  de:  uso  de  material  nuclear  para
quaisquer  fins;  atos  ou  operações  de  guerra  ou  outras  perturbações  da  ordem  pública;
quaisquer convulsões da natureza; atos terroristas, revoltas populares, greves.

DO FORNERCIMENTO DO SERVIÇO:

Para acionamento do serviço de Assistência 24hs o Associado/Segurado deve:
1. Apresentar Documento comprovativo do óbito 
2. Documento de identificação do Associado/Segurado 

Apresentar à Central de Assistência 24hs quaisquer outros elementos que esta lhe solicite e
que entenda necessários para uma correta avaliação do evento. A Central  de Atendimento
reserva-se o direito de, sempre que entender conveniente, para melhor definição da natureza e
extensão das suas responsabilidades, solicitar outros elementos para além dos já referidos,
bem como proceder às averiguações que, com o mesmo fim, julgar necessárias.

III. DA ASSISTÊNCIA CONCIERGE

a) Informações e reservas em hotéis, restaurantes, shows e eventos.
b) Informações  sobre  telefones  de  emergência,  concessionárias  de  rodovias  e  órgãos

públicos.
c) Informações sobre casa de câmbio e conversão de moedas.
d) Indicação de estabelecimentos PET.
e) Indicação de terapias, spas, massagistas, nutricionistas.
f) Informações sobre documentação para viagens, vacinas, seguros.

Mediante ligação à Central de Atendimento Ikê Assistência Brasil, o Associado/Segurado
poderá receber informações sobre diversos tipos de serviços:

- Informações de viagens - moedas, vistos, vacinas, dicas, alimentação, passeios.

- Informações sobre reservas de restaurantes, shows, hotéis, cinemas, teatros, exposições.

- Informações sobre envio de flores e presentes.
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- Organização e envio de profissionais prestadores de serviços de assistência domiciliar.

- Acionamento de táxis.

- Indicação de locadoras de veículos com ou sem motorista.

- Indicação de tradutores.

Limite: 5 solicitações / ano.

EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES DA ASSISTÊNCIA CONCIERGE:

Os SERVIÇOS DE CONCIERGE têm caráter exclusivamente informativo e de indicação de
profissionais,  sendo  que  todas  as  despesas  decorrentes  dos  serviços  prestados  são  de
exclusiva responsabilidade do Associado/Segurado. Qualquer reclamação quanto à qualidade
dos serviços  prestados pelos  estabelecimentos  e  profissionais,  deverá  ser  encaminhada  e
resolvida diretamente com os envolvidos, ficando a Central  de Atendimento Ikê Assistência
Brasil isenta de qualquer responsabilidade.

IV. DA ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL

O serviço de ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL é destinado a atender o bem imóvel e designado
como domicílio do Associado/Segurado no Brasil em situações consideradas emergenciais.

Limite de eventos: 2 eventos por cobertura / 12 meses.

DEFINIÇÕES:

Associado/segurado: é caracterizado como titular do (Seguro), com residência habitual no Brasil,
que adquiriu o serviço ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL.

Limite: é o critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecido em função
da distância  em trajeto  terrestre  normal  e  viável  entre  o  local  onde ocorreu o evento  e  a
residência do Associado/Segurado; ou do período máximo de utilização dos serviços; ou do
valor máximo previsto para a cobertura do serviço. 

Limites não funcionam como crédito para acionamento de serviços posteriores.

Âmbito territorial: Os serviços de assistência serão prestados ao Associado/Segurado, em
todo Território Brasileiro.

Domicílio do associado/segurado: é o bem imóvel e designado como residência regular e
permanente  do  cliente  no  Brasil  e  por  ele  devidamente  indicado  e  identificado  como  sua
moradia.

GARANTIAS DA ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL
Este plano de Assistência 24hs oferece um total de 6 (seis) garantias básicas:
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• ELETRICISTA

Serviços de eletricista caso o domicílio do Associado/Segurado tenha sido danificado em
decorrência dos eventos cobertos (falha na distribuição de energia elétrica), a residência ficar
sem luz ou ocorrer avaria em suas instalações elétricas, será providenciado o envio de um
profissional  que  fará  o  reparo  emergencial,  se  possível  tecnicamente,  para  minimizar  o
problema, cuja premissa é a resolução do problema em caráter emergencial, visando o não
agravamento da situação. 

A Central de Assistência assumirá tão somente, as despesas de envio, mão-de-obra para o
reparo emergencial. 

IMPORTANTE:  estão  excluídos  consertos  definitivos,  bem  como  a  troca  de  lâmpadas
comuns  ou  fluorescentes,  conserto  de  interruptores,  tomadas  elétricas,  qualquer  aparelho
elétrico, eletrodoméstico e aparelhos de calefação. 

Limite de eventos: 100,00 (cem) reais, 2 (dos) eventos a cada 12 (doze) meses.

• CHAVEIRO

Na ocorrência de perda, furto/roubo ou quebra das chaves, ou tenha havido tentativa ou
arrombamento de portas e janelas, danificando as fechaduras de acesso tornando a residência
vulnerável, a Central de Assistência providenciará o envio de um chaveiro para a abertura das
fechaduras e/ou confecção de uma cópia da chave, se possível tecnicamente, cuja premissa é
a resolução do problema em caráter emergencial, visando o não agravamento da situação.

Este serviço  contempla  abertura de porta principal.  Não estão cobertas fechaduras tetra 
com mais de 05 (cinco) pinos. 

A Central de Assistência assumirá tão somente, as despesas de envio, mão-de-obra para o
Reparo emergencial. 

IMPORTANTE: estão excluídos reparos em portas internas, guarda-roupas, fechaduras
eletrônicas, digitais e de travamento interno.

Limite de eventos: 80,00 (oitenta) reais, 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses.

• VIDRACEIRO

Se em decorrência de evento coberto, quebra ou violação de vidros, a residência se
tornar vulnerável, caso ocorra ruptura de vidros de portas e janelas de áreas comuns e
externas do domicílio do Associado/Segurado e que comprometa a segurança do mesmo a
Central de Assistência enviará um profissional para a troca do vidro ou instalação
de uma proteção emergencial para recuperação ou reposição do elemento afetado até a
troca definitiva do mesmo.

A premissa é a resolução do problema em caráter emergencial, visando o não agravamento
da situação. Serviço disponível em horário comercial.
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IMPORTANTE:  Não  estão  cobertos  consertos  de  vidros  que  façam  parte  de  móveis,
decoração ou que não comprometam a segurança da residência 

Limite de eventos: 80,00 (oitenta) reais, 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses.

• ENCANADOR

Se em decorrência de vazamento súbito e imprevisto, rompimento de canos ou perfurações
acidentais, a residência for alagada ou correr o risco de ser, será enviado um profissional para
o atendimento emergencial (retirada da água e obstrução do vazamento).

Será oferecido serviço de encanador no domicílio do Associado/Segurado caso ocorram
vazamentos que causem ou possam causar alagamentos internos, ocasionados por problemas
hidráulicos  em  tubulações  externas  (torneiras,  sifões,  chuveiros  e  outros  dispositivos
hidráulicos aparentes tubulações de 1 a 2 polegadas), desde que não haja necessidade de
utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica. 

A premissa é a resolução do problema em caráter emergencial, visando o não agravamento
da situação. Caso haja necessidade de quebra de parede/assoalho/teto para realização do
serviço  emergencial,  o  conserto/reparo  decorrente  desta  quebra  é  por  conta  do
Associado/Segurado.

A Central de Assistência assumirá tão somente, as despesas de envio, mão-de-obra
para o reparo emergencial. 

IMPORTANTE: estão excluídos consertos definitivos,  bem como consertos de torneiras,
reservatórios subterrâneos, aquecedores, caixas d água, bombas hidráulicas, goteiras, pias,
ralos e desobstrução de cano de esgoto, tubulação cobre (tubulação de água quente) este

serviço não cobre tubulações de esgoto e caixa de gordura.

Limite de eventos: 150,00 (cento e cinquenta)  reais,  2 (dois)  eventos a cada 12 (doze)
meses.

• INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS

A pedido do Associado/Segurado a Central  de Atendimento poderá indicar  profissionais
para realizar atendimento e orçamentos de manutenção domiciliar, os custos de mão de obra e
material correm por conta do Associado/Segurado. Indicação de profissionais para realização
de  serviços  no  segmento  domiciliar  tais  como:  Bombeiro  hidráulico,  eletricista,  vidraceiro,
motorista, faxineira etc.

• TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES

Em caso de evento coberto, a CENTRAL DE ATENDIMENTO auxiliará o Associado/Segurado
na transmissão de todas as mensagens de caráter emergencial, desde que o mesmo esteja
impossibilitado de fazê-lo. Sem limite de utilização.
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EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES DA ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL:

Os serviços  de ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL não se aplicarão se  for  descaracterizada
situação  de  emergência  e  se  houver  acionamento  direto  dos  prestadores  de  serviço  pelo
Associado/Segurado, sem prévio consentimento da Central  de Atendimento. Os limites não
funcionam como crédito para acionamento de serviços posteriores. Também estão excluídos:

a) Estão excluídas pela Central de Assistência, as prestações de serviços não decorrentes de
suas instruções e solicitações ou que tenham sido solicitadas diretamente ou indiretamente
pelo cliente como antecipação, extensão ou realização do serviço;
b) Residência de veraneio ou que não possa ser caracterizada como habitual e permanente do
Associado/Segurado;
c) Residência com parte utilizada para fins comerciais seja pelo cliente ou por terceiros; 
d) Operações  de  busca,  recuperação  e  salvamento  de  objetos,  bens  ou  pessoas  após  a
ocorrência de eventos previstos, bem como operações de rescaldo; 
e) Serviços não caracterizados como emergenciais; 
f) Fechaduras de portas e janelas internas e de guarda-roupas; 
g) Trabalho de alvenaria ou desobstrução;
h) Consertos definitivos em geral; 
i) Reparação de goteiras por causa de má impermeabilização; 
j) Reparo ou substituição de lâmpadas, interruptores, tomada, bomba elétrica ou chuveiro;
k) Ruptura de vidro de porta ou janela que não comprometam a segurança da residência; 
l) Qualquer custo contraído diretamente pelo cliente; 
m) Estão excluídos os custos com materiais e conserto definitivos de qualquer espécie;
n) Custo do vidro ou quaisquer outros materiais não serão de responsabilidade da Central de
Assistência;
o) Caso seja constatada de má fé por parte do cliente na utilização dos serviços emergenciais
de assistência;
p) Evento decorrente de falta de manutenção por parte do Associado/Segurado;
q) Explosão,  libertação  de  calor  e  irradiações  provenientes  de  cisão  de  átomos  ou
radioatividade e ainda os decorrentes de radiações provocadas pela aceleração artificial  de
partículas; 
r) Atos  ou  omissões  dolosas  do  Associado/Segurado  ou  de  pessoas  por  quem este  seja
civilmente responsável; 
s) Ocorrências em situações de guerra, comoções sociais, atos de terrorismo e sabotagem,
greves, decretação de estado de calamidade pública, detenção por parte de autoridade em
decorrência de delito que não seja um acidente, salvo se o Associado/Segurado provar que a
ocorrência não tem relação com os referidos eventos;
t) Atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de Segurança em tempos de paz;
u) Assistência  técnica  especializada  para  elevadores,  portões  automáticos,  elétricos  e
eletrônicos e equipamentos de segurança;
v) Reparação de goteiras decorrentes de má impermeabilização;
w)Troca de lâmpadas, conserto de interruptores, tomadas elétricas e eletrodomésticos;
x) Assistência a imóveis em construção, reconstrução ou reforma;

y) Eventos decorrentes de fenômenos da natureza: furacões, inundações, maremotos, queda
de corpos siderais e similares.

Riscos Excluídos:
Estão  expressamente  excluídos  da  cobertura  deste  produto  de  Assistência  24hs

Residencial  os  eventos  ocorridos  em  consequência  de  ou  resultante  de:  uso  de  material
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nuclear para quaisquer fins; atos ou operações de guerra ou outras perturbações da ordem
pública; quaisquer convulsões da natureza; atos terroristas, revoltas populares, greves.
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DEFINIÇÕES PARA AS ASSISTÊNCIAS

Para os fins definidos de orientação ao atendimento, consideram-se:

Associado/Segurado:  entende-se por Associado/Segurado a pessoa física, com até 80
(oitenta) anos ou jurídica, integrante de uma  apólice de seguro comercializado ou adquirido
pela  CONTRATANTE,  com  DOMICÍLIO  habitual  no  Brasil,  designadas  à  CONTRATADA
através de CADASTRO,  assim como seu cônjuge ou companheiro (a) e filhos com limite de
idade de 18 (dezoito) anos, conforme cobertura contratada.

Beneficiário: entende-se  por  BENEFICIÁRIO  a  pessoa  física,  informada  em vida  pelo
Associado/Segurado  à  CONTRATADA  ou  à  CONTRATANTE,  que  receberá  os  benefícios
descritos neste instrumento, conforme SERVIÇO contratado e período estabelecido. 

Cobertura:  Individual  -  cobertura  somente  para  o  Associado/Segurado;  Familiar  -
cobertura para o Associado/Segurado, seu cônjuge ou companheiro(a) e filhos até 18 (dezoito)
anos.

      Nota: os filhos que necessitam de cuidados especiais, decorrentes de deficiência psico-
motora, tendo a sua dependência comprovada através de laudo médico legal, estarão cobertos
pelos SERVIÇOS aqui descritos, sem considerar o limite de idade.

Defeito: é uma falha ou pane de fabricação de origem elétrica, eletrônica, mecânica ou
outra que impeça o funcionamento ou uso normal do produto.

Fabricante: é a empresa que originalmente manufaturou ou montou o produto.

Garantia  do  Fabricante: é  a  garantia  inicial  oferecida  pelo  Fabricante  e  prevista  no
Certificado de Garantia ou Manual do Produto.

Valor de Aquisição: é o valor de compra do Produto discriminado em sua Nota Fiscal.

Cadastro: é o conjunto de informações relativas aos Associados/Segurados, elegíveis para
requisição  dos  SERVIÇOS,  fornecidas e  atualizadas periodicamente  pela  CONTRATANTE 
para uso da CONTRATADA, na forma de arquivo digital enviado por meio eletrônico conforme
layout estabelecido pela CONTRATADA, e com dados que indiquem: nome completo, data de
nascimento, CPF, endereço completo,  padrão contratado, matrícula ou n° de identificação de
todos  os  Associados/Segurados, bem  como  todas  as  demais informações  necessárias  à
perfeita prestação dos SERVIÇOS aqui descritos.

Domicílio: é a moradia onde o Associado/Segurado estabelece sua residência com ânimo
definitivo.

Evento: é a ocorrência de fato causador de SINISTRO, proveniente de acidente ou não,
cujo fato ocasionará a prestação de SERVIÇO.

Sinistro: é  a  ocorrência  com data  caracterizada,  exclusiva  e  diretamente  externa,  que
tenha como causa direta o EVENTO, que levará o Associado/Segurado a acionar a assistência
24 horas.
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Morte  Natural: causada  segundo  a  própria  lei  da  vida,  quando  a  causa  mortis é  a
senilidade extrema ou moléstia.

Morte  Provocada  ou  Violenta: quando  a  causa  mortis é  provocada  por  mecanismo
externo, seja ele suicida (por ato de vontade da própria pessoa), homicida (por ação criminosa
de alguém) ou acidental (por um acontecimento imprevisto).

Prestador: é  a  empresa qualificada e selecionada a critério  da CONTRATADA, para a
prestação do SERVIÇO.

Serviços: designam a organização e operação pela CONTRATADA de um conjunto de
modalidades de assistência definidas e delimitadas no presente instrumento, combinando um
ou mais fornecimentos e prestações adquiridos pela CONTRATADA junto a PRESTADORES,
visando providenciar ao Associado/Segurado a Assistência 24h.

Urgência Absoluta (Emergência) Problemas Emergências: todo incidente imprevisto que
necessite de intervenção dentro das 24 (vinte e quatro) horas subsequentes a sua ocorrência,
e que, de sua resolução, depende o bem-estar do Associado/Segurado do serviço.

Gestão de Serviços: corresponde ao processo de administração da Assistência 24h sendo
que,  neste  formato,  as  despesas  decorrentes  da  prestação  dos  SERVIÇOS  são  de
responsabilidade da CONTRATANTE, sendo refaturadas à mesma pela CONTRATADA.

      Médico Regulador: acolhe todos os pedidos de socorro que recorrem à central médica e
estabelece  uma  estimativa  inicial  do  grau  de  urgência  de  cada  caso,  desencadeando  a
resposta mais adequada e equânime a cada solicitação. Além disso, monitora continuamente a
estimativa inicial do grau de urgência até a finalização do caso e assegura a disponibilidade
dos meios necessários para a efetivação da resposta definitiva. Viabiliza o acesso imediato do
paciente ao serviço médico mais indicado, visando conferir estabilidade clínica, afastamento do
risco  de  morte,  diminuição  do  potencial  gerador  de  sequelas  com  diminuição  da  morbi-
mortalidade. 

ECOBIOMA - ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
CNPJ Nº 10.326.675/0001-89

Av. Júlio de Castilhos, 44 - 11º andar - Porto Alegre / RS

 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB
CNPJ Nº 92.672.070/0001-04

Av. Júlio de Castilhos, 10 - Porto Alegre / RS
 

 APLUB CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 88.076.302/0001-94

Av. Júlio de Castilhos, 10 - Porto Alegre / RS

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CNPJ Nº 08.602.745/0001-32

Rua São Clemente, 38 - 7º andar - Rio de Janeiro / RJ
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