
  

 

Texto complementar à Proposta Simplificada de Vida em Grupo / 
Acidentes Pessoais Coletivo  

1. Definições  
1.1.  Apólice: é o documento emitido pela Seguradora que expressa o contrato celebrado entre a Seguradora e o 
Estipulante do seguro.  
1.2.  Estipulante: é a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros em nome dos Segurados, 
representando-os perante a Seguradora.   
1.3.  Grupo Segurável: é o conjunto de Segurados principais que mantenham vínculo com o Estipulante, que, 
facultativa e opcionalmente, podem ingressar no presente seguro.   
1.4.  Grupo Segurado: é a totalidade de componentes do grupo segurável que tenha proposto o seu respectivo 
ingresso no seguro e que nele tenha sido incluído, após aceitação da Seguradora.  
1.5.  Seguradora: é a pessoa jurídica legalmente constituída e autorizada a funcionar como tal, que garante os riscos 
especificados nestas condições gerais (aqui, a Santander Seguros S.A.).  
1.6.  Proposta: é a manifestação individual de componente do grupo segurável, expressando sua intenção pela 
contratação do seguro, a qual será submetida à aceitação ou não da Seguradora.  
1.7.  Segurado Principal: é o proponente do seguro, integrante do grupo segurado, cujo ingresso no seguro foi 
regularmente aceito pela Seguradora.   
1.8.  Segurado Dependente: os cônjuges, os filhos, enteados e menores considerados dependentes do Segurado 
principal, de acordo com o regulamento do imposto de renda.  
1.9.  Beneficiário: é a pessoa física indicada pelo Segurado para receber a importância segurada individual no caso 
de sinistro com regular cobertura nas condições firmadas para o seguro.   
1.10. Condições Gerais: é o conjunto de cláusulas contratuais que estabelecem obrigações e direitos, do Segurado, do 
Estipulante e da Seguradora de um plano de seguro.  
1.11. Condições Especiais: é o conjunto de cláusulas contratuais integrantes da apólice, que ampliam ou restringem as 
disposições das condições gerais.  
1.12. Condições Específicas: é o conjunto de cláusulas estabelecidas para diferentes contratos na comercialização de 
um determinado plano de seguro.   
1.13. Certificado Individual: é o documento emitido pela Seguradora e entregue ao Segurado para comprovar a sua 
inclusão no seguro.  
1.14. Capital Segurado: é a importância contratada para cada garantia e definida na proposta de seguro, dentro das 
opções e limites mínimo e máximo estabelecidos pela Seguradora. Nenhuma indenização poderá ser superior ao valor do 
capital segurado.  
1.15. Prêmio: é o valor a ser pago à Seguradora, para que esta assuma a responsabilidade pelas garantias contratadas 
neste seguro.  
1.16. Sinistro: é a ocorrência de um evento passível de ser indenizado pelas garantias contempladas nas condições
gerais ou condições especiais do seguro.  
1.17. Indenização: é o valor que a Seguradora deverá pagar ao Segurado ou a seu(s) beneficiário(s) quando da 
ocorrência de um evento coberto pelas garantias contempladas nas condições gerais ou condições especiais do seguro.  

1.18. Acidente Pessoal: é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e 
violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como 
conseqüência direta a morte ou a invalidez permanente.   
1.19. Morte Natural: é o falecimento em conseqüência de causas exclusivamente naturais, ou seja, aquelas não 
caracterizadas por acidente, ocorrido durante a vigência deste seguro.  
1.20. Morte Acidental: é o falecimento em conseqüência de acidente pessoal devidamente previsto e coberto na apólice 
ocorrido durante a vigência do seguro.  
1.21. Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente: é o dano físico irreversível, decorrente da perda, redução ou 
incapacidade funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão, atestada por médico assistente e conseqüente de 
acidente pessoal devidamente previsto e coberto na apólice ocorrido durante a vigência do seguro.  
1.22. Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença: é a invalidez que cause a perda da existência independente 
do segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize de forma 
irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.  
1.23. Invalidez Funcional Permanente Total por Doença: é a incapacidade permanente total, causada por doença, 
gerando a perda ou incapacidade funcional permanente, total e definitiva, de membro ou órgão, devidamente  
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atestada por médico assistente, ocorrida durante a vigência deste seguro, da qual não se possa esperar recuperação 
ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, e que impeça o Segurado 
de exercer qualquer atividade laborativa, condizente com sua idade, profissão e condição natural.   

1.24. Diária de Incapacidade Temporária: é a impossibilidade contínua e ininterrupta de exercer qualquer atividade 
relativa a sua profissão ou ocupação, durante o período em que se encontrar sob tratamento médico.   
1.25. Doença Terminal: A comprovação do estado clínico grave consistirá na apresentação de declaração por médico 
devidamente habilitado, especialista na patologia caracterizada, indicando o tempo esperado de sobrevida do segurado, 
acompanhado pelo histórico da patologia, diagnóstico conclusivo e exames complementares. Esta cobertura terá carência 
de 180 dias a contar da data de contratação.  
1.26. Médico Assistente: é o profissional legalmente licenciado para a prática da medicina.   Não serão aceitos como 
médico assistente o próprio Segurado, seu cônjuge e ou companheira(o), seus dependentes, parentes consangüíneos ou
afins, mesmo que habilitados a exercer a prática da medicina.  
1.27. Assistência Funeral: é um conjunto de serviços de assistência 24 horas, abrangendo dentre outros, traslado, 
funeral, sepultamento ou cremação em caso de morte por qualquer causa do Segurado ocorrida durante a vigência do 
seguro, ou, o reembolso de despesas com o funeral até o valor do capital segurado estabelecido no certificado individual.  

1.28. Doença preexistente: é aquela de conhecimento do Segurado e não declarada na proposta de seguro ou na 
solicitação de contratação do seguro feita pelo Segurado.  

2. Grupo Segurável  
2.1. Seguro Novo  :  

2.1.1. Para fins deste seguro, considera-se como grupo segurável os proponentes definidos na proposta simplificada 
de contratação, que possuam vínculo com o Estipulante (passível de comprovação), desde que se encontrem em 
plena atividade profissional, estejam em perfeitas condições de saúde e dentro do limite de idade especificado no 
item 6.  
2.1.2. Para a inclusão de todos os segurados, será obrigatório o preenchimento da proposta de adesão.  

2.1.2.1. Para proponentes com idade igual ou superior a 60 anos, será necessário o envio das propostas de
adesão, no momento da contratação do seguro, para a analise e aceitação da Seguradora.  
2.1.2.2. O Estipulante será responsável pelo arquivo destas / das demais propostas de adesão, que devem ser 
encaminhadas à Seguradora junto com o aviso de sinistro ou sempre que solicitado.  

2.1.3. Ficam excluídas as coberturas para doenças preexistentes de conhecimento do segurado, não declaradas no 
contrato e respectivas propostas de adesão.  

2.2. Transferência de outra seguradora  :  
2.2.1. Para fins deste seguro, considera-se como grupo segurável os proponentes que possuam vínculo com o 
Estipulante (passível de comprovação), desde que se encontrem em plena atividade profissional, estejam em 
perfeitas condições de saúde e dentro do limite de idade especificado no item nº 5.1.  
2.2.2. Por tratar-se de transferência de outra seguradora, todos os segurados atuais estarão automaticamente
incluídos no seguro, inclusive os afastados das atividades profissionais no momento da contratação do seguro.    

2.2.3. Para implantação da apólice, solicitamos cópia da última fatura quitada em congênere com a relação dos
segurados, bem como, as propostas de adesão para arquivo. Na impossibilidade da entrega das atuais propostas de
adesão, serão exigidos o preenchimento e assinatura de novas propostas.  
2.2.4. Para a aceitação de todos os segurados, será obrigatório o preenchimento da proposta de adesão.  

2.2.4.1. O Estipulante  será responsável pelo arquivo destas propostas de adesão, que devem ser 
encaminhadas à Seguradora junto com o aviso de sinistro ou sempre que solicitado.  

2.2.5. Seguradora anterior: _______________________________________  

2.3.  Os proponentes que estiverem afastados (somente em caso de seguro novo) ou aposentados, por doença, na 
data de início de vigência da apólice ou do risco individual, não serão aceitos no seguro, ou seja, não terão direito à 
cobertura securitária.  

3. Coberturas  
3.1.  Básica: Acidentes 
Pessoais Coletivo  
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Morte Acidental (MA)  ou IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente  

Vida em Grupo Morte – 100% do capital segurado individual para os Seguros 
de Vida em Grupo  

3.2. Adicionais  
3.2.1. Acidentes Pessoais Coletivo  

3.2.1.1.  Diárias por Incapacidade Física Temporária – Os valores e prazos especificados para esta cobertura 
estarão expressos na proposta simplificada de contratação.  
3.2.1.2.  Despesas Médico-hospitalares decorridas de evento coberto (DMH) - Os valores e prazos especificados 
para esta cobertura estarão expressos na proposta simplificada de contratação.  
3.2.1.3.  Auxílio Funeral (em caso de falecimento do segurado titular) – Reembolso das despesas com funeral, 
limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante apresentação de notas fiscais originais e nominais ao responsável 
pelo funeral.  

3.2.2. Vida em Grupo  
3.2.2.1.  IAMA – Indenização Adicional por Morte Acidental - 100% do capital da garantia básica.  
3.2.2.2.  IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – até 100% ou 200%¨do capital da garantia 
básica.  
3.2.2.3.  IFPD – Invalidez Funcional Permanente por Doença – 100% do capital da garantia básica.  
3.2.2.4.  IPTA – Invalidez Permanente Total por Acidente – 100% do capital da garantia básica.  
3.2.2.5.  DT – Doença Terminal – 100% do capital da garantia básica como adiantamento da Cobertura de 
Morte  
3.2.2.6.  Diárias por Incapacidade Física Temporária – Os valores e prazos especificados para esta cobertura 
estarão expressos na proposta simplificada de contratação.  
3.2.2.7.  Despesas Médico-hospitalares decorridas de evento coberto (DMH) – Os valores e prazos 
especificados para esta cobertura estarão expressos na proposta simplificada de contratação.  
3.2.2.8.  Auxílio Funeral (em caso de falecimento do segurado titular) – Reembolso das despesas com funeral, 
limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante apresentação de notas fiscais originais e nominais ao responsável 
pelo funeral.  

3.3. Cláusulas Suplementares  
3.3.1. IAC – Inclusão Automática de Cônjuge – O percentual sobre o capital da garantia básica e as coberturas 
estabelecidas para esta garantia, será especificado na proposta simplificada de contratação.  
3.3.2. IAF – Inclusão Automática de Filhos (somente para a garantia básica) – O percentual sobre o capital da 
garantia básica estabelecido para esta cobertura será especificado na proposta simplificada de contratação.  

3.3.2.1. Em caso de filhos menores de 14 anos, esta cobertura garantirá o reembolso das despesas com funeral, 
limitado ao capital segurado desta cobertura, mediante apresentação de notas fiscais originais e nominais ao
responsável pelo funeral.  

3.4. Serviço Adicional  
3.4.1. Capital Complementar para Auxílio Alimentação a ser pago junto com a indenização por morte do segurado 
principal. Os valores estão impressos na proposta simplificada de adesão.  
3.4.2. Assistência Funeral Familiar ou Individual, conforme contratado – Prestação de serviços funerários (padrão 
R$ 3.000,00).  

3.4.2.1. Caso a central de atendimento não seja contatada, não haverá reembolso das despesas com o
funeral.  

3.5. Observações:  
3.5.1. Todas as coberturas acima apresentadas disponíveis para contratação estão condicionadas ao estudo atuarial 
e à apresentação na proposta simplificada de contratação.  
3.5.2. Todos os valores e  percentuais são parâmetros que estarão expressos na proposta simplificada de 
contratação.  

4. Capital Segurado  
4.1. O capital segurado individual será de acordo com o indicado na proposta simplificada de contratação.  
4.2. Montante total de capital segurado informado para o estudo está expresso na proposta simplificada de contratação.  
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 5. Taxa Mensal e Custos  
 5.1.  As taxas e custos estimados estão expressos na proposta simplificada de 

contratação.  
 5.2.  As condições apresentadas foram elaboradas com base no grupo segurável fornecido para estudo, composto 
pelo número de vidas proponentes ao seguro indicado na proposta simplificada de adesão. Desta forma, caso seja 
constatada na implantação, qualquer divergência nestes dados que venha provocar um desvio superior a 10% (dez por 
cento) no cálculo atuarial do qual resultou a taxa mensal apurada, esta será reajustada na devida proporção, quando da 
implantação da apólice.  
 

6. Limite de Idade  
 6.1.  O limite de idade na implantação da apólice, bem como o limite de idade para novas inclusões a este seguro 

está expresso na proposta simplificada de contratação.  
 6.2.  Para a cobertura de IAF (Inclusão Automática de Filhos), terá cobertura securitária, o filho(a) até 21 anos de 
idade, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.   
 6.2.1. Equiparam-se aos filhos, os enteados (as) e os menores, considerados dependentes econômicos do segurado 

principal.  
 6.2.2. No caso de filho (a) ou enteado (a) universitário ou cursando escola técnica de segundo grau, o limite passa a 
ser de 24 anos.  
 

7. Custeio do Seguro  
 7.1.  Não Contributário - Os Prêmios deste seguro serão pagos integralmente pelo 

ulanEstip te.  7.2.  Contributário - Os Prêmios deste seguro serão pagos integralmente pelos 
rado segu s.  

 
7.3.  Parcialmente Contributário – Os prêmios do seguro serão pagos parte pelo Estipulante, parte pelos segurados, 
parte pelo estipulante.  
 

8. Custeio do Seguro  
 8.1.  Automática: seguro por adesão compulsória - 100% do grupo 

segurável.  8.2. Facultativo: seguro por adesão facultativa. 
  

9. Início de Cobertura Individual  
 9.1.  Para os segurados incluídos na implantação, a data de início de cobertura individual será a mesma do início de 

vigência da apólice.  
 9.2.  Para os segurados incluídos posteriormente, a data de início de cobertura individual, será a partir da data de 
aceitação da proposta de adesão pela seguradora, ou com data distinta, desde que expressamente acordado entre as 
partes.  
 

10. Faturamento e Pagamento do Prêmio Mensal 
10.1. Layout para implantação das vidas: O arquivo em xls ou txt para implantação  inicial das vidas deverá ser 
encaminhado ao e-mail segvidapj@santander.com.br (Depto. Técnica-atuarial). Caso o arquivo não seja enviado no 
Layout abaixo ou caso esteja faltando alguma informação, será devolvido ao estipulante para acerto.  

 
Coluna A Nº 
Matrícula  

Coluna B 
Nome 
segurado  

Coluna C 
CPF 

Coluna D  
Data 
Nasc.  

Coluna E 
Sexo  

Coluna F 
Vigência  

Coluna G 
Capital  

10.2. O estipulante deverá enviar mensalmente ao Depto. de Serviços a Clientes - da Santander  Seguros S.A., via e-
mail (segvidacpessoais@santander.com.br) a relação de entradas e saídas de segurados. Caso a relação de entradas e 
saídas não seja enviada até a data acordada, a fatura será emitida sem movimentação, ou seja, sem alteração de 
segurados.  
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10.2.1.  As datas de entrega de movimento e vencimento da fatura deverão ser informadas na proposta simplificada 
de contratação.  

10.3. O não pagamento do prêmio mensal do Seguro, até a data de vencimento da fatura, implicará na suspensão 
automática das coberturas do Seguro, devendo o Estipulante pagar a última fatura emitida, pois o cancelamento da 
Apólice, não inibe o pagamento da mesma. Caso haja duas faturas em aberto, a emissão das faturas será suspensa e a 
apólice cancelada.  

 11. Sinistros 
 11.1. Serão pagos em até 15 dias úteis após entrega de todos os documentos necessários para a análise e liberação do 

sinistro.  
 

12. Vigência e Renovação da apólice 
 12.1. O prazo de duração da Apólice é de 1 (um) ano a contar do seu início de vigência, ficando automaticamente 

renovada por uma única vez, salvo manifestação prévia, em contrário de uma das partes, no mínimo 60 (sessenta) dias 
antes do final de vigência da apólice.   
 12.2. Por ocasião da renovação da apólice, a Seguradora poderá rever a taxa do seguro, mediante análise de resultado, 
quando a despesa com sinistros pagos e pendentes forem superiores a 70% do prêmio líquido do período.  
 

13. Cancelamento da apólice 
 13.1. A apólice poderá ser cancelada, a qualquer tempo, em  decorrência de acordo específico firmado entre a 

seguradora e o estipulante, desde que haja anuência prévia e expressa de pelo menos 3/4 (três quartos) do grupo 
segurado.  
 13.2. Quando não houver pagamento do prêmio na data prevista, salvo acordo entre as partes contratantes. 
 

14. Material Promocional 
 14.1. Os custos apresentados nesta proposta não prevêem a elaboração de material promocional. 

 14.2. Todo e qualquer material promocional que vier a ser desenvolvido pelo Estipulante e/ou Corretor, deverá passar 
pela aprovação da Santander Seguros S.A., mesmo que a mesma não participe nas despesas.  
 

15. Disposições Finais 
Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora, a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, 
sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.    

A presente proposta dará origem a uma apólice que terá início de vigência as vinte e quatro horas da data de 
recepção na Superintendência Técnica/Atuarial da Santander Seguros S.A ou data posterior (se indicada), mediante 
aceitação da mesma.   

Gilberto Duarte de Abreu Filho  
SANTANDER SEGUROS S.A.  
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