
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;
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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;
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;

REGULAMENTO DA RENDA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 2



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. 
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;
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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.

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.
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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;
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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;
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

REGULAMENTO DA RENDA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 7



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.
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.
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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.

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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ECOBIOMA - ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
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