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Condições Particulares - SCP - Seguro Cartão Protegido  
Crédito/ Múltiplo/Débito 

 

 

SANTANDER BRASIL SEGUROS S. A. 

 
SCP - SEGURO CARTÃO PROTEGIDO - CRÉDITO / MÚLTIPLO / DÉBITO 

 
Condições Particulares da Apólice nº: 710071 

Versão: 01/12/2011 
 
 
A Santander Brasil Seguros S/A., designada seguradora e o Banco Santander (Brasil) S/A, 
aqui designado estipulante, contratam o SCP – Seguro Cartão Protegido – Crédito / 
Múltiplo / Débito, em favor dos clientes de cartões de crédito, cartões de débito e/ou 
cartões múltiplo do estipulante, nas condições que se seguem: 
  
 
1. OBJETIVO DO SEGURO 
 
1.1. O presente seguro tem por objetivo garantir ao segurado, o recebimento de 
indenização limitada à importância segurada, caso venha a ocorrer um dos eventos 
cobertos, previstos nas coberturas destas condições particulares que complementam as 
condições gerais, respeitados os riscos excluídos.  

 

1.2. Estarão segurados por este contrato de seguro, os cartões de débito. 

 

2. INGRESSO NO SEGURO 
 
2.1. A idade mínima admitida para ingresso no seguro é de 16 (dezesseis) anos, 
completos, na data de solicitação da inclusão do proponente no seguro, desde que 
se encontre em perfeito estado de saúde física e mental. 
 
 
3. COBERTURA PREVISTA NA GARANTIA DO SEGURO 
 
A garantias possível de ser contratada, está relacionada abaixo: 
 
3.1. Saques ou Compras efetuados sob coação no Cartão Segurado  

 
3.1.1.  O presente seguro tem por objetivo garantir ao segurado, limitada à 
importância segurada contratada, o recebimento de indenização, relativo aos 
prejuízos apurados e comprovados, decorrentes de transações irregulares previstas 
para esta garantia, ocorridas em conseqüência do saque nos terminais eletrônicos, 
ATM, saque no caixa da agência bancária, Rede Interligada ao Banco 24 Horas ou 
compras e serviços irregulares no cartão segurado, realizado sob coação.  
 
3.1.2. Considera-se saque ou a compra, efetuados sob coação, para a 
caracterização da cobertura securitária, o emprego da força física ou de grave 
ameaça, física ou moral, contra o segurado ou pessoas vinculadas afetivamente ao 
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mesmo, compelindo-o a sacar quantia em moeda corrente ou efetuar compras, 
desde que o segurado esteja privado de sua liberdade física pelos autores do crime.   
 
3.1.3. A cobertura do Seguro estará limitada aos prejuízos causados pelo uso 
indevido do cartão, durante o período de 7 (sete) dias, contados a partir do 
momento em que o segurado permanecer privado de sua liberdade física pelos 
autores do crime. 
 

 
4. RISCOS EXCLUÍDOS E COBERTURAS NÃO INDENIZAVÉIS 

 
4.1. Para fins de aplicação deste Contrato estão excluídos os eventos já 
relacionados no item 4- Riscos Excluídos, das Condições Gerais 

 
 
5. PAGAMENTO DO PRÊMIO 
 
5.1. Este seguro é contributário, ou seja, 100% (cem por cento) do valor do prêmio será 
pago pelo segurado. 
 
5.2. O pagamento do prêmio é mensal e coincidirá com a data de pagamento da fatura do 
cartão de crédito.  
 

5.2.1. Se a data-limite para o pagamento do prêmio, coincidir com dia em que não 
haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em 
que houver expediente bancário. 

 

5.3. Na ocorrência de algum sinistro dentro do prazo de pagamento do prêmio, sem que o 
mesmo tenha sido efetuado, o direito à indenização não estará prejudicado. 
 
 
6.IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO 

 
6.1 A Importância segurada da garantia de Saques ou Compras efetuados sob coação 
no Cartão Segurado, estará limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais),  
 
 
7. DISPOSICÕES GERAIS 
 
7.1. Este documento é parte integrante das Condições Gerais do produto. 
 
7.2. Este seguro é garantido pela Santader Brasil Seguros S/A, CNPJ: 06.136.920/0001-
18, e estipulado pelo Banco Santander (Brasil) S/A, CNPJ: 90.400.888/0001-42. 
 
7.3. O segurado poderá consultar a situação cadastral de sua corretora de seguros 
Santander S.A. Serviços Técnicos, Administrativos e de Corretagem de Seguros, no 
site www.susep.gov.br, por meio da denominação social, do número de seu registro na 
SUSEP 050126.1.043324-1 ou CNPJ 52.312.907/0001-90. 
 
7.4. As condições gerais e particulares do produto de seguro encontram-se a disposição 
dos segurados através do site: www.santander.com.br 
 

http://www.susep.gov.br/
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7.5. Permanecem inalterados os demais itens das Condições Gerais não modificados 
por estas Condições Particulares. 
 
7.6. 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.  
 
7.7. A aceitação do seguro está sujeita à análise do risco. 
 
7.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte desta Autarquia, 
incentivo ou recomendação à sua comercialização. 
 
São Paulo, 01 de dezembro de 2011. 
 
 

 
Santander S.A. Serviços Técnicos Administrativos ee de Corretagem de Seguros 

CNPJ: 52.312.907/0001-90 
 
 

Banco Santander Brasil S.A. 
CNPJ: 90.400.888/0001-42 

 
 
 

Santander Brasil Seguros S.A. 
CNPJ: 06.136.920/0001-18 


