
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais 

Al. Barão de Piracicaba, 618, 3º andar, Campos Elíseos – 
São Paulo/SP – CEP: 01216-010.  

Telefone (11) 3366 3377  Telefax (11) 3366 8014 

http : // www.portoseguro.com.br 

 

 

 

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS ESCOLAR 
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PRODUTOS 

ESPECÍFICOS 
Processo SUSEP nº 005-00089/00 

 Condições Contratuais versão: 1-03.06.2020 
Produto-subproduto: 3-660 

ACIDENTES PESSOAIS ESCOLAR PAES 
Proposta válida de 01/06/2020 a 01/06/2021 

 
           

Página 1 de 3 

ORIGEM: 

39 
Nº PROPOSTA: 

 

PROPOSTA DE SEGURO EMPRESARIAL 

As condições securitárias que se referem esta Proposta de Seguro Empresarial estão descritas nas Condições Contratuais. 

RAZÃO SOCIAL – ESTIPULANTE: 
 

CNPJ:  

¹Pessoa Politicamente Exposta:  
             Sim                     Não                         Relacionamento Próximo 

Nacionalidade: Reside no Brasil: 
        Sim                     Não 
 

¹Pessoa Politicamente Exposta: Pessoa que ocupa ou ocupou, nos últimos 5 anos, cargo público ou posição relevante em empresas públicas ou 
público-privadas, no Brasil ou no exterior, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, 
conforme Circular Susep 445/12. 

ENDEREÇO: 
 

N°: COMPLEMENTO: 

BAIRRO: CIDADE: ESTADO: CEP: 

RAMO DE ATIVIDADE: TELEFONE:  FAX: 

E-MAIL: DESTINO DA CORRESPONDENCIA: 
       ESTIPULANTE                 CORRETOR 

VIGÊNCIA DO SEGURO: CORRETOR:  

SUSEP: SUCURSAL/REGIONAL: 

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO 
                          

      PERIODICIDADE DE PAGAMENTO => MENSAL:                                      ANUAL:                                                                 
 

DADOS BANCÁRIOS: 

TOTAL DE PARCELAS 
(SE PERIODICIDADE 

ANUAL): 

  
FORMAS DE 
PAGAMENTO = > 

 
CHEQUE 

 
FATURA 

ADC (AUTORIZ. 
DÉB. EM C/C) 

CNPJ/CPF CORRENTISTA/ASSOCIADO 

 

 1        2 

 

 3        4 

 
A VISTA/1º 
CONTRIBUIÇÃO 

 
 

 
 

 
 

CÓD.DO 
BANCO 

BANCO (NOME) 

 
DEMAIS 
CONTRIBUIÇÕES 

 
 

 
 

 
 

AGÊNCIA Nº DA C/C. E DIGITO 

 
INDIQUE AQUI O DIA DO VENCIMENTO DA SUA FATURA:  ________  

 
IMPORTANTE: A data limite para movimentações em sua apólice será 

20 dias (corridos) antes da data de vencimento. 

    CUSTEIO DO SEGURO:               NÃO-CONTRIBUTÁRIO (CUSTEADO INTEGRALMENTE PELO ESTIPULANTE):  
 

             CONTRIBUTÁRIO (CUSTEADO PARCIALMENTE PELO ESTIPULANTE): 

Plano 1 
 

Plano 2 Plano 3 
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Prêmio mensal individual do seguro: 
  

R$  

Quantidade de vidas 
 (1ª fatura ou faturamento anual): 

 

PRÊMIO MENSAL TOTAL 
(1ª fatura ou faturamento anual): 

   R$  

DECLARAÇÕES DO ESTIPULANTE 

Na qualidade de representante legal do Estipulante em referência, declaro que não omiti informações no 
preenchimento dessa proposta e que estou ciente que o(s) segurado(s) inclusos no presente seguro perderão 
direito à indenização, caso haja omissões de informações que possam influir na aceitação da proposta ou 
na taxa do prêmio, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil Brasileiro, além de estar obrigado ao 
pagamento do prêmio vencido.  
Declaro que tive prévio conhecimento das Condições Gerais, Especiais e Contratuais deste seguro, cujo 
conteúdo li, compreendi e estou de acordo. 
O Estipulante também declara e concorda que somente os proponentes que estiverem em plena atividade 
profissional, na data marcada para o início de vigência do risco individual, poderão ser incluídos na apólice. Caso a 
Seguradora venha a indenizar sinistro(s) ocorrido (s) com segurados que não estavam em plena atividade 
profissional quando da contratação do seguro, mas tenham sido inclusos na apólice a pedido do Estipulante, a 
Seguradora poderá pleitear o ressarcimento dos valores pagos, mediante prova do pagamento efetuado ao(s) 
Beneficiário(s) / Segurado (s), sendo que a empresa Estipulante abaixo assinada reconhece tal ressarcimento em 
favor da Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais.  
Conforme estabelece a Circular Susep 445/12 o proponente pessoa jurídica deve informar à Seguradora os nomes 
dos controladores até o nível de pessoa física dos principais administradores e procuradores. Essas informações 
devem ser prestadas em formulário específico.  
É necessário o preenchimento dos campos “Local e Data” pelo Estipulante ou por seu representante legal, ou ainda, 
por expressa solicitação de qualquer um deles, pelo corretor de seguros. Caso essas informações não sejam 
preenchidas, será considerado como “Local” a cidade de residência do cliente e como “Data” a data de protocolo 
desta proposta na Seguradora. 
 
    

Local e data  Assinatura do Representante Legal do Estipulante 
  Nome:  

  CPF:  

  Cargo:  
 

DECLARAÇÃO DO CORRETOR 

Declaro que o Estipulante está ciente das Condições Gerais, Especiais e Contratuais deste seguro, e segundo meu 
conhecimento, todas as informações, principalmente no que se refere à forma do custeio do seguro (contributário ou 
não-contributário) e ramo de atividade desta proposta refletem a verdade, não contendo omissões ou incorreções. 
Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento 
integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao 
proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução. 

 
 

   

Local e data  Assinatura do Corretor 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua 
comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site 
www.susep.gov.br, por meio do número do seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Este 
seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de 
vencimento, sem a devolução dos prêmios pagos, nos termos da apólice. A aceitação deste seguro está 
sujeita a análise do risco. 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. 

http://www.susep.gov.br/
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO SEGURO 
 

1. ESTIPULANTE 
O Estipulante será a instituição de ensino que contratar o seguro de AP Escolar, aderindo as cláusulas contratuais do seguro 
através da assinatura de seu representante legal. 
 
2. OBJETIVO DO SEGURO 
O presente seguro de Acidentes Pessoais Escolar tem por objetivo, proporcionar o pagamento de indenização ao beneficiário do 
seguro, observadas às coberturas contratadas e condições contratuais, estando a apólice e respectiva cobertura individual em 
vigor na data da ocorrência do evento, respeitando-se os riscos expressamente excluídos da apólice. 
 
3.  GRUPO SEGURÁVEL 
Destina-se exclusivamente aos alunos, professores, funcionários e diretores do Estipulante vinculados a Universidade 

(estipulante da apólice), em casos de acidentes ocorridos dentro ou fora do estabelecimento de ensino. 

 
4. COBERTURAS, CAPITAIS SEGURADOS E PRÊMIO DO SEGURO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS 

ESCOLAR 
 

Plano 1 Coberturas Limites de capitais por cobertura 

 
 
 
 
Valor Por Vida 
R$ 4,73 

Morte acidental R$ 30.000,00 

IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, até R$ 30.000,00 

DMHO - Despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas por acidente R$ 30.000,00 

Serviços de Assistência 24 horas Escolar Conforme descrição no subitem 4.1 

 
Plano 2 Coberturas Limites de capitais por cobertura 

 
 
 
 
Valor Por Vida 
R$  5,75 

Morte acidental R$ 40.000,00 

IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, até R$ 40.000,00 

DMHO - Despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas por acidente R$ 40.000,00 

Serviços de Assistência 24 horas Escolar Conforme descrição no subitem 4.1 

 
Plano 3 Coberturas Limites de capitais por cobertura 

 
 
 
 
Valor Por Vida 
R$ 6,84 

Morte acidental R$ 50.000,00 

IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, até R$ 50.000,00 

DMHO - Despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas por acidente R$ 50.000,00 

Serviços de Assistência 24 horas Escolar Conforme descrição no subitem 4.1 
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O prêmio mensal individual consta na Proposta de Seguro Empresarial. 

 
Observação importante: Em se tratando de menores de 14 anos, o pagamento do capital segurado devido, em caso de 

morte acidental, destinar-se-á ao reembolso das despesas efetivas com o funeral, excluindo as despesas com jazigos, 

terrenos ou carneiros, limitado em até R$ 3.000,00. 
 
4.1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS ESCOLAR 
 

Consiste na prestação de serviço ao segurado, conforme os critérios dos planos contratados e critérios de limitações dos 

serviços. 
 

4.1.1 Os serviços de Indicação Médica e Remoção Médica por Acidente poderão ser atendidos pela Assistência 24 horas 
Escolar, desde que ocorra o acionamento. 

 

4.1.2 A Assistência 24 horas Escolar será responsável por indicar, quando solicitado pelo segurado, hospitais médicos e 
clínicas mais próximos da localidade onde o mesmo se encontra, sempre levando em consideração as características e 
necessidades do evento ocorrido. 

 
4.1.2.1 No caso de utilização de um prestador indicado pela Assistência 24 horas Escolar, o segurado estará isento do 

pagamento das despesas médico-hospitalares até o limite da Importância Segurada contratada, nos casos de acidente 
pessoal coberto pelo seguro. 

 

 
4.1.2.2 Se a Assistência 24 horas não dispuser de rede credenciada que atenda a especialidade solicitada, esta autorizará 

que o responsável leve o segurado ao Hospital mais próximo ou da sua escolha; 
 

 

4.1.2.2.1  No caso de utilização de hospital não credenciado, autorizado pela Assistência 24 horas, todas as despesas médicas 
deverão ser pagas integralmente pelo segurado/responsável e os comprovantes deverão ser encaminhados à 
Seguradora para solicitação do reembolso, limitado ao capital segurado contratado. 
 

4.1.2.2.2  No caso de utilização de rede médica não autorizada, previamente pela Assistência 24 horas, as despesas não serão 
passíveis de reembolso. 

 

4.1.3 O serviço de assistência será prestado de acordo com o período de vigência adquirido pelo segurado, junto ao 
estipulante, e desde que a estadia do mesmo fora de sua residência habitual não seja superior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos. 
 

O fornecimento do Serviço de Assistência 24 Horas possui as seguintes características: 
  

Serviços Limites Eventos Abrangência 
 
Indicação Médica 

De acordo com o Capital 
Segurado contratado 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Remoção Médica por Acidente 

Meio de transporte alternativo a 
critério da Assistência 
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Professor 
Particular 

Reposição de 
Aulas Perdidas 

R$ 50,00 por hora/aula, até 
R$1.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acidente 

 
 
 
 

Brasil 

 
Reforço 

R$ 50,00 por hora/aula, até 

R$500,00 por evento 

 

Transporte do 
Segurado 

 
Frequência ás 
aulas 

R$ 50,00 por dia, máximo de 

10 dias úteis por evento 

Tratamento 
Fisioterápico 
 
 
 

R$ 50,00 por dia, máximo 
10 dias por evento 

Transmissão de Mensagens Urgentes Ligações em Território Nacional 
 
Sessão de Fisioterapia 

R$ 80,00 por sessão, 
máximo 10 sessões 

Adiantamento para Gastos Médicos 
(Lesão por Acidente Pessoal) 

 
R$5.000,00 

 
Exterior 

 
 
Transporte e Estadia de Familiar 

Passagem aérea classe econômica 
ou rodoviária – até 04 diárias por 

evento no valor de até R$ 60,00 por 
diária no Brasil ou até U$ 150,00 por 

diária no Exterior. 

 

 

 
 
Brasil e Exterior 

 
Serviços de Conveniência/Indicações 

Sem limite 

(apenas informações) 

 
Conveniência 

 
Brasil 

 
 

5. ADESÃO DO GRUPO 
A adesão é compulsória para os alunos, sendo a opção facultativa para funcionários, prestadores e diretores. 

 
6. CUSTEIO DO SEGURO 
Como o custeio deste seguro será feito pela Estipulante, através de faturas emitidas mensalmente, este seguro será 

classificado como não-contributário. 

 

7. CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO 
Poderão participar do seguro todos os alunos, professores, funcionários e diretores do Estipulante que possuem vínculo 
comprovado com a instituição de ensino, na data de emissão do seguro, respeitando os limites estabelecidos nesta Condição 
Contratual e somente em caso de acidentes ocorridos dentro ou fora do estabelecimento, não estando cobertos acidentes 
ocorridos em data anterior ao início de vigência do risco individual. 
 
8. LIMITE DE IDADE 
O limite de idade para ingresso no seguro é de até 70 (setenta) anos. 
 
9. PROPONENTES AFASTADOS 
Os proponentes afastados (quando funcionários e diretores) de suas atividades normais de trabalho por motivo de acidente ou 
doença, cujos afastamentos tenham ocorrido antes do início de vigência da apólice, não poderão participar automaticamente do 
seguro. Os afastados serão incluídos automaticamente, no retorno às suas atividades profissionais. Afastamentos que venham a 
ocorrer durante a vigência da apólice terão cobertura do seguro. 



Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais 

Al. Barão de Piracicaba, 618, 3º andar, Campos Elíseos – 
São Paulo/SP – CEP: 01216-010.  

Telefone (11) 3366 3377  Telefax (11) 3366 8014 

http : // www.portoseguro.com.br 

 

 
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS ESCOLAR 

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PRODUTOS ESPECÍFICOS 
Processo SUSEP nº 005-00089/00 

 Condições Contratuais versão: 1-03.06.2020 
Produto-subproduto: 3-660 

ACIDENTES PESSOAIS ESCOLAR PAES 
Proposta válida de 01/06/2020 a 01/06/2021 

          
   

Página 4 de 4  

10. INÍCIO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE E DO RISCO INDIVIDUAL 
A apólice de seguro terá duração de 12 (doze) meses, com início de vigência a partir das 24 (vinte e quatro) horas da data de 
recebimento e protocolo nesta Seguradora, desta Condição Contratual, devidamente assinada e carimbada pelo representante 
legal do Estipulante, ou em outra data, desde que expressamente acordada entre seguradora e estipulante. 
 
10.1 Segurados incluídos na primeira fatura da apólice, a data de início de vigência será a mesma data do início de vigência 

da Apólice; e 
 

10.2 Segurados incluídos a partir da segunda fatura da apólice, a data do início de vigência do risco individual será a data 
de admissão no grupo segurado, desde que o mesmo seja incluído na movimentação mensal e se enquadre nas condições 
de aceitação da Seguradora. 

 
11. DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO 
Para que a apólice seja implantada e a primeira fatura emitida, devem ser encaminhados ao Departamento de Emissão desta 
Seguradora, os documentos abaixo: 

• Proposta de Seguro Empresarial devidamente preenchida e com assinatura do estipulante e do corretor; e 

• Relação atualizada de proponentes contendo nome completo, data de nascimento, número do CPF, sexo e estado civil 
dos funcionários. Para proponentes afastados, incluir o motivo do afastamento. 

O seguro somente poderá vigorar a partir do protocolo na Seguradora, de toda a documentação exigida para implantação da 
apólice. 
 
12. PRÊMIO MÍNIMO 
Caso o prêmio mensal total não atinja o valor mínimo de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), o valor do prêmio mensal deverá ser 
multiplicado por 12 (doze) meses e pago à vista ou poderá ser parcelado em até 4 (quatro) vezes. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Aplicam-se a este seguro as Condições Gerais do Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo. 
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. 
O Segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número 
de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 
Qualquer alteração nas condições contratuais em vigor deverá ser realizada por aditivo à apólice, com concordância expressa e 
escrita do segurado ou de seu representante, ratificada pelo correspondente endosso. 
Qualquer modificação da apólice em vigor, que traga prejuízos ou ônus aos segurados, não previstos nestas Condições 
Contratuais dependerá da anuência prévia e expressa de 3/4 (três quartos) do grupo segurado. 
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. 
 
 
__________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTE LEGAL DO ESTIPULANTE 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
ASSINATURA DO CORRETOR 
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