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Dados do Proponente/Estipulante 
CNPJ/CEI 
04.576.597/0001-78 

Razão Social 
Sindicato das Empresas de Prestação Serviços das Atividades Petrolíferas - SEPSAP 

Atividade Econômica 
Sindicato Patronal – Atividades do Petróleo 
Endereço Completo (Avenida | Rua | Alameda) 
Rua A , nº 50 
Bairro 
Imboassica 

Cidade/UF 
Macaé - RJ 

CEP 
27.925-540 

Nome Completo da Pessoa Responsável 
Pedro Alves De Lima 

Telefone (fixo ou celular) 
22 9 8136-2295 

Data de Preenchimento 
12/12/2017 

E-mail
sepsap@yahoo.com.br

E-mail (Envio de Faturas) E-mail (Envio de Apólice)
sepsap@yahoo.com.br

Dados do Proponente/Sub-Estipulante 
CNPJ/CEI Razão Social 

CNAE Atividade Econômica 

Endereço Completo (Avenida | Rua | Alameda) Número Complemento 

Bairro Cidade UF CEP 

Nome Completo da Pessoa Responsável Telefone (fixo ou celular) Data de Preenchimento 

E-mail E-mail (Envio de Faturas) E-mail (Envio de Apólice)

Vigência da Apólice 

Início de Vigência     , término de Vigência                . Esta apólice terá 

vigência de 01 (um) ano. 

Rotina Operacional – Vencimento/Movimentação 
Tipo de Vencimento: No Mês Tipo de Movimentação: Arquivo 

Vencimento 1ª Fatura: O vencimento da primeira fatura será 15(quinze) dias após data de 
preenchimento desta proposta. 

Vencimento demais Faturas: A segunda fatura vencerá 30 (trinta) dias após preenchimento desta 
proposta e assim sucessivamente. 

http://www.segurosunimed.com.br/ouvidoria
Seguros
Dica de preenchimento

robert.kennedy
Dica de preenchimento
Preencher com data do dia seguinte ao do preenchimento desta proposta.
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1. OBJETIVO
O presente Seguro tem por objetivo garantir o pagamento de uma importância limitada ao valor do

capital segurado contratado, ao Segurado ou a seu(s) Beneficiário(s), caso venha a ocorrer um dos eventos 
cobertos durante o período de vigência deste seguro, exceto se decorrentes de riscos excluídos e 
observadas as demais Condições Contratuais. 

2. COBERTURAS
Morte (básica): Garante ao(s) Beneficiário(s) o pagamento do Capital Segurado contratado para esta

cobertura, em caso de morte do Segurado, seja natural ou acidental, devidamente coberta pelo seguro. 

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente Até: Garante o pagamento de até 100% do 
respectivo Capital Segurado ao Segurado, em caso de invalidez permanente total ou parcial em virtude de 
lesão física causada por acidente devidamente coberto, mediante comprovação por laudo médico e desde 
que tais lesões sejam insuscetíveis de reabilitação ou recuperação pelos meios terapêuticos disponíveis no 
momento de sua constatação. 

Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença: Garante ao Segurado, desde que o requeira, o 
pagamento antecipado do Capital Segurado contratado para cobertura básica (morte), no caso de sua 
Invalidez Laborativa Permanente e Total, exclusivamente consequente de doença, devidamente coberta 
pelo seguro. Considera-se como data do evento, para efeito de determinação do capital, quando da 
liquidação de sinistro, a data em que a invalidez ficou caracterizada através de declaração médica apta a 
essa finalidade. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou 
assemelhadas, NÃO caracteriza o estado de invalidez permanente previsto nesta Cobertura. 

Auxílio Medicamento: Garante o reembolso ao Segurado das despesas com medicamentos, utilizados 
para o seu tratamento sob orientação médica, ocorrido durante o horário de trabalho e decorrente de 
acidentes pessoais limitado, limitado ao valor do capital contratado para essa cobertura. 

Rescisão Contratual: Garante ao Estipulante o reembolso das verbas trabalhistas decorrentes da 
rescisão do contrato de trabalho, limitado ao valor do Capital Segurado contratado para esta Cobertura, 
em caso de falecimento do Segurado Principal durante a vigência da Apólice. 

3. ASSISTÊNCIAS
Quando ocorrer algum fato objeto de cobertura das prestações dos serviços de assistência, é

IMPRESCINDÍVEL que o Titular ou Acompanhante entre em contato com a Central de Atendimento 24 
horas pelo telefone indicado no manual de assistência, informando nome (o acompanhante deverá 
informar o nome do Titular), local onde se encontra e o tipo de assistência de que necessita. 

Informações detalhadas das assistências estão disponíveis no site da Seguros Unimed 
www.segurosunimed.com.br nos manuais de assistência. 

Assistência – Orientação Jurídica e Contábil 
Jurídica – Profissionais qualificados que prestarão orientações jurídicas, por telefone, relacionadas 

ao âmbito civil, comercial, penal, trabalhista, fiscal ou administrativo.  

http://www.segurosunimed.com.br/ouvidoria
http://www.segurosunimed.com.br/
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Contábil – Profissionais qualificados que prestarão orientações contábeis, por telefone, 
relacionadas à abertura de empresas, alterações contratuais, encerramento de empresas, certidões 
negativas em geral, assessoria nos procedimentos de acordo com a lei previdenciária, entre outras. 

 
 Cobertura(s) - Titular – Capital – Prêmio - R$ 
 Morte  
 Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente Até - IPA        
 Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - IPDL -(Adiantamento) 

 
Rescisão Contratual 
Auxilio Medicamento 

Assistências 

Assistência Orientação Jurídica e Contábil 

 
 Individual 
 R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Garantia Funeral - Serviços 
O presente Seguro tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização, para despesas de funeral, 
em caso de falecimento do Segurado, decorrente de evento coberto. 
O pagamento da indenização poderá ser o valor do reembolso das despesas, limitado ao Capital Segurado 
ou a Prestação dos Serviços de Assistência, conforme itens abaixo: 

o Urna/Caixão;
o Carro para enterro (no município de moradia habitual);
o Carreto essa (no município de moradia habitual);
o Serviço assistencial;
o Registro de óbito (valor equivalente à taxa do município);
o Taxa de sepultamento ou cremação*;
o Remoção do corpo (no município de moradia habitual);
o Paramentos;
o Aparelho ozona;
o Mesa de condolências;
o Velas;
o Taxa de velório (valor equivalente ao velório do município);
o Véu;
o Um enfeite floral e uma coroa;
o Locação de jazigo (exclusivamente em cemitério público, por um período de 3 ou 5 anos, conforme

legislação local);

Vida em Grupo 

Coberturas adicionais 

Garantia Funeral 
   

http://www.segurosunimed.com.br/ouvidoria
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o Tanatopraxia (quando necessário devido a causa “mortis”).

* Se o serviço de cremação for utilizado em local diverso do falecimento do segurado ou de sua moradia
habitual, o valor das despesas de traslado do corpo do local de falecimento até o local de cremação deverá
ser assumido pelos familiares do segurado falecido.

Assistência Funeral – Sem Reembolso 
O Unimed Assistência Funeral garantirá, exclusivamente, a prestação de serviços ao funeral do segurado, 
dentro do limite da importância segurada contratada, sendo imprescindível a solicitação/autorização junto 
à Central de Atendimento 24 Horas (Brasil Assistência). Caso isto não ocorra, não haverá reembolso das 
despesas, de qualquer natureza.  
A realização do funeral se dará somente em território nacional e o traslado do corpo de qualquer parte do 
mundo, sendo a composição dos serviços de Assistência Funeral idêntico ao atualmente efetuado no 
Garantia Funeral (urna, caixão, velas, flores, taxas, etc.), de acordo com o valor contratado. 

4. REGRA DE ACEITAÇÃO
A idade máxima considerada no início de vigência da apólice será de: Para cada empresa implantada

no agrupamento, haverá o limitador de 10% entre 65 e 70 anos na massa inicial e novas inclusões até 65 
anos. 

5. NÚMERO DE VIDAS
A proposta de seguro apresentada foi elaborada com base nos dados fornecidos, 03 vidas.

Quando do início de vigência da apólice e durante a vigência da mesma, as condições em proposição 
serão revistas, e devidamente adequadas, caso seja constatada qualquer insuficiência, omissão, excesso ou 
alteração nos dados enviados para estudo do grupo, quando provocar desvio superior a 10% (dez por 
cento), no cálculo atual inicial.  

6. CRITÉRIO DE ADESÃO
Compulsório

7. FORMA DE CUSTEIO
Não Contributário

8. TAXA E PRÊMIO MENSAL DO SEGURO
A taxa mensal, para cada garantia de risco e garantias acessórias, com IOF (Imposto sobre Operações

Financeiras) de 0,38%, será de acordo com as informações abaixo, devendo a mesma ser aplicada sobre a 
somatória dos capitais segurados individuais. 

Produto / Cobertura (s) Capital Individual 
R$ 

Taxa(%) Prêmio 
Mensal R$ 

MORTE R$ 75.000,00 0,2042 R$15,32 
IPA – Inv. Perm. Total/Parcial por Acidente Até R$ 75.000,00 0,0582 R$ 4,47 
IPDL - Invalidez Laborativa Permanente Total por 
Doença (Adiantamento) 

R$ 75.000,00 0,0408 R$3,06 

http://www.segurosunimed.com.br/ouvidoria
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Rescisão Contratual R$  7.500,00 0,2048 R$ 1,54 
Auxílio Medicamento (Acidente de Trabalho) R$  1.500,00   0,0447 R$ 0,07 
Assistência Orientação Jurídica e Contábil R$ 0,25 
Garantia Funeral R$  5.000,00 0,228 R$ 1,14 
Prêmio Total Mensal por Segurado................................................................................... R$ 25,75 

9. CONTRATAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO
Capital Uniforme: O capital segurado para a cobertura básica é igual para todos integrantes do grupo

segurável, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 
As demais coberturas conforme quadro acima (Produto/Cobertura). 

10. OBSERVAÇÕES
a) Os afastados somente serão aceitos após o retorno as atividades mediante apresentação de cartão-

proposta, sujeitos a prévia análise de aceitação da Seguradora; 

b) Para cada empresa implantada no agrupamento, haverá o limitador de 10% entre 65 e 70 anos na
massa inicial e novas inclusões até 65 anos; 

e) Caso haja reajuste da taxa em virtude da alta sinistralidade, será considerada a data de vigência do
agrupamento, e o reajuste será aplicado em todos os grupos vigentes; 

f) Seguro Não Contributário;

g) Fica dispensado o preenchimento da DPS (Declaração Pessoal da Saúde).

h) Seguro para funcionários das empresas Associadas / Sindicalizadas (não é válido para os funcionários
das associações/sindicatos) 

i) Não há aceitação para os riscos excluídos descritos nos nossos manuais de aceitação.

j) Adesão a partir de 03 (três) vidas, desde que este número represente o total de funcionários da
empresa que utilizará no contrato de prestação de serviço com as empresas da área do Petróleo. 

k) Será permitida a contratação para sócios e funcionários ou apenas para funcionários. Não será
permitida a comercialização apenas para os sócios; 

l) Mínimo de vidas para 1ª implantação do agrupamento será de 1.000 vidas. Estipulante terá três
meses a contar do inicio de vigência para colocar 1.000 vidas no contrato, caso não consiga, o contrato 
poderá sofrer reajuste de taxas. 

m) Para emissão de fatura por empresa o valor mínimo é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

11. ROTINA OPERACIONAL
A rotina operacional será de acordo com as informações contidas na primeira folha desta proposta
de contratação.

http://www.segurosunimed.com.br/ouvidoria
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Exclusivamente para contratações através de arquivo Eletrônico: 
Para início de vigência e manutenção mensal enviar arquivo eletrônico padrão fornecido pela Seguros 
Unimed com antecedência mínima de 20 dias antes do vencimento da fatura. 
 
Envio das Faturas ao Cliente/Estipulante até 15 dias antes do vencimento. 
Após o primeiro faturamento, o cliente/corretor deverá realizar o processamento mensal dos arquivos 
através da ferramenta Movimentação Online, que está disponível no Site da Seguros Unimed. 

 
Dessa forma, o processamento, retorno e valores a faturar podem ser acompanhados pelo próprio 
estipulante/corretor. Solicite orientação sobre a utilização dessa ferramenta ao seu Escritório Regional. 
 
Para garantir que a movimentação de segurados seja processada corretamente, verifique todas as 
informações no arquivo eletrônico antes de colocá-lo na Movimentação Online. 
 
Segurados com dados incompletos ou inválidos serão rejeitados e consequentemente ficarão sem 
cobertura durante o período de competência. 
 
Caso o arquivo não seja colocado para processamento a fatura se dará com base no último arquivo 
faturado, não sendo aceitas novas inclusões, alterações ou exclusões com retroatividade. 
 

12. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS 
Os segurados sinistrados deverão permanecer no arquivo do mês do evento, sendo excluídos apenas 

no mês seguinte ao da ocorrência de sinistro. 
 

13. INÍCIO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE E DO RISCO INDIVIDUAL 
O início de vigência dos riscos individuais para o(s) segurado(s) incluído(s) na primeira fatura da apólice 

será a mesma da data de início de vigência da apólice. Para as inclusões posteriores, a vigência do risco 
individual terá início a partir da data de inclusão do segurado na Seguradora, desde que, se enquadre nas 
condições de aceitação do seguro na Seguros Unimed, devendo entretanto ser pago o prêmio 
correspondente ao período integral do mês de inclusão. 
 

14. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DA APÓLICE 
A Apólice terá vigência de 01 (um) ano e poderá ser renovada, automaticamente, por igual período, 

salvo se o Estipulante ou a Seguradora manifestarem-se em sentido contrário, mediante aviso prévio, por 
escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ao término de vigência. 
 

A renovação automática só poderá ocorrer uma única vez, sendo que para as renovações posteriores 
deverá haver manifestação expressa do Estipulante e da Seguradora. 

 
Anualmente, em cada aniversário da contratação, os capitais segurados e os prêmios 

correspondentes serão atualizados monetariamente, segundo a variação positiva do IPC-A/IBGE, 
apurada nos últimos 12 (doze) meses, imediatamente anteriores a 60 (sessenta) dias da data da 
atualização. Também será feita reavaliação das taxas em decorrência do índice de sinistralidade.  
 

http://www.segurosunimed.com.br/ouvidoria
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Para que haja, na renovação, alteração contratual que implique ônus ou deveres adicionais para os 
Segurados ou a redução de seus direitos, deverá haver anuência prévia e expressa de segurados que 
representem 3/4 (três quartos) do Grupo Segurado. (só para seguros contributários) 

 
15. CONDIÇÕES GERAIS  

As Condições Gerais estão disponíveis no site da Seguros Unimed.  
www.segurosunimed.com.br/condicoesgerais 

 
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. 
 

Estou ciente de que o registro deste seguro na SUSEP não implica, por parte dessa autarquia, in-
centivo ou recomendação à sua comercialização. 
 

Estou ciente, ainda, de que este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade 
de não renová-lo na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos das condições 
contratuais. 
 

16. DADOS DO CORRETOR 
Razão Social: Jomani Corretora de Seguros LTDA. 
Número de Registro na SUSEP: 100121720. 
Código UNIMED: 2317. 
 

Estou ciente de que poderei consultar a situação cadastral do meu corretor de seguros no site 
www.susep.gov.br, por meio do seu número de registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 
 
 

17. AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DA APÓLICE 
Autorizamos a Implantação/Emissão da apólice, com base nos termos desta proposta e demais 

disposições constantes das normas para Seguro de Vida em Grupo, promulgadas pela SUSEP, com início de 
vigência a partir de                             . 
 
 
Florianópolis,  
 
 
__________________________________                ____________________________________________ 
  Assinatura e Carimbo do Corretor                          Assinatura e Carimbo do Proponente/Sub-Estipulante 
 
 
OUVIDORIA 
A Seguros Unimed, sempre preocupada em garantir a satisfação de seus clientes, instituiu a Ouvidoria, que 
tem como principal função estreitar o relacionamento com os clientes, mediante a defesa dos seus direitos, 
esclarecendo-os dos seus direitos e deveres, com o propósito de prevenir e solucionar conflitos. 

http://www.segurosunimed.com.br/ouvidoria
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É um canal de acesso e comunicação diferenciado, em função das suas características de autonomia, 
independência e imparcialidade. 
 
Ela não substitui e nem invalida a atuação dos canais de atendimento hoje existentes na Companhia, mas 
está sempre pronta a atendê-lo caso não tenha obtido sucesso em seu pedido e/ou reclamação junto aos 
outros canais como: Fale Conosco, Central de Relacionamento e outras áreas competentes. 
 
Por meio da Ouvidoria, os clientes podem apresentar suas solicitações que são: as manifestações, 
reclamações, consultas, comentários, críticas, sugestões e elogios. 
 
 Quem pode recorrer à Ouvidoria da Seguros Unimed: 

Todos os segurados (Pessoas Físicas e Jurídicas), seu representante legal, procurador, beneficiários, 
corretores (atuando em nome dos segurados), que tenham esgotado as tentativas de solução do problema 
junto aos demais canais de comunicação da empresa, e que não concordem com a decisão adotada pela 
área responsável e/ou não obtiveram sucesso em seus pleitos junto a Seguros Unimed, e ainda, que não 
tenham recorrido à esfera judicial. 
 
 Como e onde recorrer: 

As manifestações direcionadas à Ouvidoria Seguros Unimed, podem ser efetuadas preferencialmente por 
escrito, contendo, no mínimo:  
 
- o nome do segurado, CPF ou CNPJ, ramo do seguro, número da apólice / proposta, número do sinistro (se 
houver), descrição detalhada do assunto, telefone, e-mail e endereço para contato. 
 
 As manifestações podem ser enviadas das seguintes formas: 

Pelo site: www.segurosunimed.com.br /ouvidoria/ e preencha o formulário. 
Por e-mail: ouvidoria@segurosunimed.com.br 
Por carta, diretamente à Ouvidoria da Seguros Unimed, endereçada à: 
Seguros Unimed - Ouvidoria 
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346  
Cerqueira César - São Paulo - SP 
CEP:01410-901 
 
Por telefone: 0800 001 2565, no horário das 9 às 18 horas em dias úteis. 
Presencial, com atendimento no horário das 9 às 18 horas, em dias úteis, na sede da Seguros Unimed 
localizada na: 
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346 
Cerqueira César - São Paulo - SP 
CEP:01410-901 
 
 
 
 
 

http://www.segurosunimed.com.br/ouvidoria
http://www.segurosunimed.com.br/
mailto:ouvidoria@segurosunimed.com.br
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