
 

 

Proteção Premiada 

A proteção que deixa você tranquilo e ainda sorteia prêmios todo mês. 

Os contratos de CDC, contratados com Proteção Premiada1, contarão com dois números da 
sorte para concorrer a três prêmios2 de R$ 20.000 por mês, durante 12 meses, já a partir do 
mês seguinte à contratação. 

 

Coberturas 

Condições Contratuais 

Morte e Invalidez Permanente Total Por Acidente (IPTA)**: o valor do 
capital segurado será o saldo devedor na data do evento do Sinistro 
limitado a R$ 100 mil**. 

 

Informações básicas sobre o produto 

Objeto do Seguro: o presente seguro tem por finalidade principal a 
quitação do saldo devedor do contrato de CDC, firmado junto ao 
Banco, apurado na data da Morte ou IPTA (Invalidez Permanente Total 
por Acidente)**, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).*** 

Condições para Ingresso no Grupo Segurado: para ingresso no Seguro 
Prestamista, a idade mínima é de 18 (dezoito) anos completos, na data 
da contratação da operação junto ao canal escolhido pelo cliente e 
desde que o proponente se encontre em perfeito estado de saúde 
física e mental. 

Risco Coberto: Morte e Invalidez Permanente Total Por Acidente 
(IPTA)**. 

Beneficiário: sempre será o Banco que concede o benefício para o 
cliente, quitando o contrato do empréstimo ou financiamento. O valor 
da proteção e prazo de vigência do seguro variam conforme o valor 
solicitado e o prazo da operação de crédito bancário. O prêmio 
(pagamento) devido pelo seguro, pago pelo segurado ao estipulante, 
poderá ser diluído nas parcelas mensais do empréstimo ou 
financiamento. 

Reajustes de valores: os valores do seguro sujeitam-se a atualização 
monetária, de acordo com o índice estipulado nas condições gerais do 
seguro. 

Vigência do Seguro: o início da vigência será às 24 horas do dia em que 
for assinado o contrato de CDC até às 24 horas da data de término 
deste contrato. 



 

 

Prazo do contrato: até 48 meses.  

Suspensão de Cobertura: não há Suspensão de Cobertura. 

 

*Para Seguros Prestamista contratados antes de 21/05/2011, as Condições Gerais deverão ser solicitadas nas 
agências do Santander. 

**IPTA – apenas para contratos a partir de 22/05/2011. 

***Para contrato anteriores a 21/05/2011, o segurado conta com a cobertura de morte limitada a R$ 60 mil. 

1. O Seguro Proteção Premiada é garantido por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. (atual 
denominação social da Santander Seguros S.A.), CNPJ 087.376.109/0001-06, Reg. SUSEP 0507-0, Processo SUSEP nº 
15414.003635/2004-14. O segurado poderá consultar a situação cadastral de sua corretora de seguros, Santander 
S.A. Serv. Téc., Adm. e de Corretagem de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro 
na SUSEP 050126.043324-1, denominação social e CNPJ 52.312.907/0001-90.. A aceitação de seguro estará sujeita à 
análise do risco. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte dessa Autarquia, incentivo ou 
recomendação à sua comercialização. 

*Respeitadas às condições do produto e o limite máximo de indenização. 

2. Os sorteios mensais se referem a cessão gratuita de direito a sorteios de Títulos de Capitalização garantidos pela 
Santander Capitalização S/A, CNPJ 03.209.092/0001-02, Processo SUSEP nº 15414.100113/2012-61. A aprovação 
deste título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, 
representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. 

 

http://www.susep.gov.br/

