
Prestamista CP com Desemprego 
 
DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES 
1-Declaro estar em plena atividade profissional. 2-Declaro que me encontro em perfeito estado de saúde física e mental e não ter 
sido diagnosticado como portador de doença grave nos últimos anos. 3-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. 4-Autorizo a minha inclusão 
na respectiva apólice da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A, estipulada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. 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. 9-Declaro ter 
optado pela contratação deste seguro, estando ciente que a emissão desta proposta está vinculada a emissão da operação de 
crédito. 10-Declaro ter conhecimento de que para ser possível o fornecimento do seguro que solicitei, o Subestipulante, o 
Estipulante e/ou a Corretora de Seguros deverão necessariamente compartilhar os meus dados com a Seguradora que emitirá a 
apólice de seguro. O CLIENTE reconhece que, ao preencher esta proposta com fornecimento das informações nela constante, 
concorda que os dados pessoais e/ou de saúde serão usados e analisados por BANCO/CORRETORA e SEGURADORA para aceitação 
ou não do risco, e sendo estabelecido o contrato de seguro, esses dados poderão ser usados em modelos estatísticos das empresas, 
bem como para o fim único da execução do contrato de seguro, ditas informações poderão ser compartilhadas com empresas que 
nos ajudem no cumprimento do contrato de seguro. Os dados do CLIENTE serão guardados com todo zelo e cuidado, e mantidos 
pelo prazo previsto pelo Regulador de Seguros. 11-Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista com qualquer outra 
seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente 
da seguradora. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SEGURO 
1-Aceitação: A aceitação do seguro estará sujeita à análise prévia do risco pela Seguradora. 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. 2-Limite de idade de contratação: Para 
ser aceito neste seguro o proponente individual, deverá ter, no momento da contratação, a idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 80 
(oitenta) anos completos.  3-Elegibilidade: Condições de elegibilidade para este seguro: estar em perfeito estado de saúde física e mental, e estar 
em plena atividade profissional. Critérios de elegibilidade para garantia de Desemprego Involuntário: a1) O Segurado deve ser pessoa física e 
possuir vínculo com o empregador através de contrato prévio firmado; a2) O Segurado seja trabalhador formal, contratado por meio de contrato 
de trabalho registrado em carteira profissional (CTPS) no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas; a3) o Segurado deve comprovar a perda 
de emprego do Trabalho Formal, sendo este a atividade principal, por meio da declaração de Imposto de Renda; a4) Na data do desligamento o 
Segurado deve ter preenchido o requisito de período de permanência mínima de 12 (doze) meses de trabalho ininterruptos do qual foi desligado; 
a5) Que o desligamento tenha ocorrido posteriormente ao término do período de carência. 4-Carência: Há carência de 30 (trinta) dias para morte 
natural e Desemprego Involuntário, contados a partir da data de contratação do seguro. Para os eventos decorrentes de acidentes pessoais não 
será aplicada carência, exceto nos casos de suicídio ou sua tentativa ocorrida nos 02 (dois) primeiros anos, contados, ininterruptamente, a partir 
do início de vigência individual do seguro. 5-Franquia: Há franquia de 30 (trinta) dias para a cobertura de Desemprego Involuntário e Incapacidade 
Física Temporária por Acidente. 6-Sinistro: Na ocorrência de qualquer evento, a Seguradora deverá ser imediatamente avisada. 7-Prazo de 
arrependimento: o proponente poderá, em até 07 (sete) dias corridos da data de formalização da proposta de adesão, desistir de sua contratação, 
mediante formalização junto à seguradora. 8-Vigência: A vigência do seguro iniciará às 24:00hs da assinatura do presente instrumento até às 
24:00hs da data de término do empréstimo. 9-Cancelamento: O Segurado poderá solicitar o cancelamento do seguro a qualquer momento, 
mediante comunicação formal à Seguradora. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos 
emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a tabela prevista nas condições gerais do seguro. Para prazos não previstos na tabela, será 
utilizado o percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. Em caso de extinção antecipada da obrigação, o seguro estará 
automaticamente cancelado, devendo a seguradora ser formalmente comunicada, sem prejuízo, se for o caso, da devolução do prêmio pago 
referente ao período a decorrer. 10-Atualização Capital Segurado: na modalidade de Capital Segurado Vinculado, o capital Segurado é igual ao 
valor da obrigação ao qual o seguro está atrelado, sendo este alterado automaticamente a cada amortização ou reajuste, limitado ao valor da 
contratação da obrigação e ao valor da importância segurada. 11-Beneficiário: o beneficiário deste seguro será sempre o Estipulante para 
pagamento do saldo devedor da obrigação assumida pelo Segurado. 12-A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu 
cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver. 13-Este seguro é por prazo 
determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da 
apólice. 14-Capitalização: o cliente concorre gratuitamente a prêmios mensais de R$ 20.000,00, durante o período de 12 meses, a partir do mês 
seguinte à contratação, decorrente da cessão gratuita de números da sorte de títulos de capitalização garantidos pela Santander Capitalização 
S.A., CNPJ 03.209.092/0001-02, Processo SUSEP nº 15414.901437/2019-96. Consulte as condições da cessão e seu número da sorte no site 
www.santander.com.br. A aprovação desde título peça SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, 

representando, exclusivamente, sua adequação as normas em vigor. 15-Remuneração: Em atendimento à Resolução CNSP nº 382, de 
04 de março de 2020, disponibilizamos as remunerações dos intermediários sobre o prêmio do seguro, bem como 
outras informações de interesse, no Portal do Santander na Internet, Aba Seguros, Condições e Informações. Tais  

informações também podem ser visualizadas no link www.santander.com.br/seguros/percentuaisderemuneracao. 
16-Seguradora: A ofertado deste seguro observa os temos do contrato de exclusividade com a seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e 
Previdência S.A., CNPJ 87.376.109/0001-06, Registro SUSEP 0507-0. 17-O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 
incentivo ou recomendação à sua comercialização. 18-O segurado poderá consultar a situação cadastral de sua corretora de seguros Santander 
Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A., no site www.susep.gov.br, através do CNPJ 04.270.778/0001-71. 19-As condições gerais e 
demais informações contratuais deste produto estão disponibilizadas em www.santander.com.br/seguros/para-emprestimo/seguro-cp-
premiado-com-desemprego. 20-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. 
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