
PROPOSTA DE ADESÃO  
PRESTAMISTA CONSÓRCIO 

  1ª via Seguradora, 2ª via Corretor, 3ª via Segurado 

DADOS DO PROPONENTE 
NOME DO PROPONENTE CPF OU Nº PASSAPORTE 

DATA DE NASCIMENTO ESTADO CIVIL SEXO PROFISSÃO 

ENDEREÇO BAIRRO 

CEP CIDADE UF TELEFONE CELULAR EMAIL 

COBERTURAS E CAPITAIS SEGURADOS 

COBERTURAS CONTRATADAS CAPITAL SEGURADO R$ PRÊMIO R$ 

BENEFICIÁRIO DO SEGURO 

O Beneficiário do seguro será sempre o Estipulante: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., para quitação do saldo 
devedor na data do evento.  

DADOS DE PAGAMENTO 
PRÊMIO LÍQUIDO IOF (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) PRÊMIO TOTAL CUSTEIO DO SEGURO 

CONTRIBUTÁRIO 

DADOS PARA COBRANÇA 
RESPONSÁVEL FINANCEIRO CPF/CNPJ FORMA DE PAGAMENTO PERIODICIDADE DE PAGAMENTO 

DADOS DA SEGURADORA 
RAZÃO SOCIAL 

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. 
CNPJ 

87.376.109/0001-06 

REGISTRO SUSEP 

0507-0 

DADOS DO SEGURO 
ESTIPULANTE DO SEGURO 

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 
CNPJ 

55.942.312/0001-06 

ENDEREÇO 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 2235 Bloco A 
BAIRRO 

Vila Olímpia
CEP 

04543-011 
CIDADE 

São Paulo 
UF 

S.P. 
TELEFONE 

(11) 4004 3535
RAMO 

77 - Prestamista 
PRODUTO 

57 1713 – Prestamista Consórcio 
PROCESSO SUSEP 

15414.003635/2004-14 
BANCO/AGÊNCIA/PAB CAPTADORA VIGÊNCIA DO SEGURO 

NÚMERO DA PROPOSTA NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DO CONTRATO CERTIFICAÇÃO DIGITAL/NSU 

DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES 

1-Declaro estar em plena atividade profissional, em perfeito estado de saúde física e mental e não ter sido diagnosticado como
portador de doença grave nos últimos anos. 2-Declaro estar ciente que a Seguradora tem o prazo de 15 (quinze) dias para aceitar ou
recusar este seguro a partir da data do recebimento da presente proposta. 3-Declaro ter optado pela contratação deste seguro,
estando ciente que a emissão desta proposta está vincula a emissão da operação de crédito. 4-Autorizo a minha inclusão na respectiva
apólice da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A, estipulada pela Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 5-
Autorizo a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. a utilizar os dados cadastrais para a análise do risco, bem como divulgá-
los caso sejam exigidos por Órgão Regulador ou qualquer autoridade competente, mediante ordem judicial ou administrativa, sem
que seja ofendido o sigilo destas informações. 6-Autorizo a Seguradora e a Corretora a me contatarem por meio de cartas, e-mails,
Short Message Service (SMS) e telefone, inclusive para ofertar produtos e serviços. 7- Comprometo-me a comunicar a Seguradora de
quaisquer alterações nas informações apresentadas para a análise do risco, bem como, que as informações contidas neste documento
são verdadeiras e assumo a responsabilidade pela exatidão, sob pena de perda do direito à cobertura do seguro. 8-Declaro que tomei
conhecimento prévio das condições gerais do seguro, com as quais concordo integralmente.
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PROPOSTA DE ADESÃO  
PRESTAMISTA CONSÓRCIO 

  1ª via Seguradora, 2ª via Corretor, 3ª via Segurado 

1-Aceitação: A aceitação do seguro estará sujeita à análise prévia do risco pela Seguradora. Para ser aceito neste seguro o proponente
individual, deverá ter, no momento da contratação, a idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 70 (setenta) anos, estar em
perfeito estado de saúde física e mental, e estar em plena atividade profissional.  2-Carência: Nos casos de suicídio ou sua tentativa
ocorrida nos 02 (dois) primeiros anos, contados, ininterruptamente, a partir do início de vigência individual do seguro. 3-Pagamento
do Prêmio:  As parcelas mensais do prêmio de seguro somente serão consideradas quitadas após a confirmação do crédito pelo
Estipulante. Caso não haja o pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas o seguro será cancelado.  4-Sinistro: Na ocorrência de
qualquer evento, a Seguradora deverá ser imediatamente avisada. 5-Prazo de arrependimento: o proponente poderá, em até 7 (sete)
dias corridos da data de formalização da proposta de adesão, desistir de sua contratação, mediante formalização por escrito entregue
à seguradora ou por meio remoto/canal de contratação. 6-Vigência: A vigência do seguro iniciará às 24 (vinte e quatro) horas da data
da formação do grupo consorciado, até às 24 (vinte e quatro) horas da data de término do contrato do consórcio. 7-Atualização
Monetária: Os capitais segurados e seus prêmios serão atualizados de acordo com a atualização do valor da cota de consórcio
adquirida pelo segurado junto ao estipulante. 8-Cancelamento: O segurado poderá solicitar o cancelamento do seguro a qualquer
momento, mediante comunicação formal à Seguradora. 9-Estipulante: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., nº do

CNPJ: 55.942.312/0001-06, Pró-labore:      %, R$     . Apólices nº 8388,8400-Caminhões, 8390,8391,8392,8402,8403,8404,8407-
Imóveis, 8387,8406-VeículosPSA, 8384,8385,8397,8398,8386,8399 Veículos, 8394,8396-Motocicletas. 10-Seguradora: Zurich
Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., CNPJ 87.376.109/0001-06, Registro SUSEP 0507-0. 11-O registro deste plano na SUSEP
não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. 12-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 do número de registro na SUSEP nº. 10.043324-1, nome completo e CNPJ nº 52.312.907/0001-90. 13-As
condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no
endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. 14.-SUSEP -
Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de
seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 15-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. 16-Se o segurado, seu representante legal ou seu corretor de seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que
possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização além de estar o segurado
obrigado ao pagamento do prêmio vencido.

Local e data: 

Assinatura do Proponente ou Responsável Legal 

Central de Atendimento: 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades).  
Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC: 0800 762 7777.  
Ouvidoria: 0800 726 0322. (Atende também deficientes auditivos e de fala). 
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados: 0800 021 8484. De segunda a sexta-feira, das 9:30 às 17h, exceto feriados. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SEGURO PRESTAMISTA CONSÓRCIO 
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