Coberturas do Seguro de Acidentes Pessoais e Auxílio Funeral por Acidente
Morte Acidental (MA): é a cobertura que garante o pagamento do Capital Segurado ao(s)
Beneficiário(s), em caso de morte do Segurado ocasionada pelo evento acidente pessoal,
ocorrido durante a vigência do Seguro.
Auxílio Funeral por Acidente (AUX): Esta cobertura, quando contratada, garante ao(s)
Beneficiário(s) o reembolso de despesas com funeral ou a disponibilização dos serviços de
Assistência Funeral, a critério do(s) Beneficiário(s), até o limite do Capital Segurado contratado,
em caso de falecimento do Segurado por Morte Acidental.
O(s) Beneficiário(s) que optar(em) por utilizar a prestação de serviços de Assistência Funeral,
não terá(ão) qualquer direito a reembolso posterior. Em caso de opção pelo reembolso de
despesas, o beneficiário será o responsável pelo pagamento das despesas com o funeral.
Padrão de Serviço: O Padrão de Serviço disponíveis para contratação é o Superluxo.
Atendimento Social: Na ocorrência do óbito do Segurado, após a liberação do corpo pelos órgãos
competentes e de acordo com os eventos cobertos, a família ou responsável deverá entrar em
contato com a Prestadora, que após conferir as informações, comunicará a funerária
credenciada ou autorizada no município, para que seja providenciado tudo que for necessário
para a execução do funeral. O acompanhamento de um membro da família será solicitado, caso
a legislação local exija.
Transporte de Familiar para a Liberação do Corpo: No caso de falecimento do Segurado fora de
seu município de residência e havendo a necessidade de um membro da família para liberação
do corpo, a Prestadora fornecerá um meio de transporte mais apropriado, a seu critério. A
Prestadora também fornecerá hospedagem em hotel, a seu critério, por um período mínimo
necessário para a liberação do corpo, desde que não ultrapasse o limite preestabelecido para a
prestação dos serviços de funeral. Qualquer importância monetária que ultrapassar este limite
será de responsabilidade da família e/ou responsável pelo Segurado.
Funeral: Composto pelos seguintes itens, de acordo com o limite de despesas fixado:
a) Urna;
b) Higienização básica e ornamentação do corpo (com flores da estação);
c) Coroa de flores da estação;
d) Véu;
e) Paramentos e velas (cavaletes, castiçais e Cristo (conforme região) disponibilizados quando
necessário e permitido pela família);

f) Carro fúnebre para remoção dentro do município;
g) Registro em cartório, quando autorizado pela legislação local;
h) Livro de presença (conforme disponibilidade local);
i) Locação de sala para velório em capelas municipais ou particulares;
j) Taxas de sepultamento em cemitério municipal ou em outro cemitério com valor equivalente
ou cremação;
k) Locação de Jazigo (por três anos) em cemitério municipal ou em outro cemitério com valor
equivalente, quando necessário e disponível na cidade. Todos os itens acima serão
disponibilizados conforme infraestrutura local. Não caberá à Prestadora de Serviços a
responsabilidade pela falta de itens que não estejam disponíveis ou sejam comercializados em
determinadas praças.
Cremação: A Prestadora providenciará o serviço em crematório existente na cidade de domicílio
do Segurado ou local da cerimônia. Em caso de inexistência de crematório nos locais citados,
providenciará o traslado do corpo para a cidade mais próxima que exista o serviço de cremação
num raio máximo de 100 km (cem quilômetros), e o posterior retorno das cinzas aos familiares.
Sepultamento: A Prestadora providenciará o sepultamento do corpo em jazigo da família, em
cemitério municipal ou outro cemitério, na cidade indicada por esta.
Traslado: No caso de falecimento do Segurado fora de seu município de residência, em território
nacional, a Prestadora providenciará o traslado da cidade onde ocorrer o óbito até o local de
domicílio do Segurado ou local de cerimônias para sepultamento/cremação, conforme designado
pela família.
Transmissão de Mensagens Urgentes: Na ocorrência do óbito, de acordo com os eventos
previstos, a Prestadora poderá transmitir para a família do Segurado ou pessoas indicadas por
esta, mensagens urgentes sobre o acontecimento.
Plano Contratado: Plano Individual: a cobertura é exclusiva do Segurado Principal;
Os serviços de Assistência Funeral serão prestados de acordo com o limite de Capital Segurado
e o Padrão de Serviço contratado. Na hipótese dos valores excederem o limite de Capital
Segurado, a diferença será de responsabilidade dos familiares do Segurado.
Conceito de Acidente Pessoal: Considera-se acidente pessoal o evento com data caracterizada,
exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física, que, por
si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a morte do
Segurado.

Segurados Menores de 14 (quatorze) anos: As coberturas que preveem o pagamento do Capital
Segurado em caso de morte do Segurado menor de 14 (quatorze) anos de idade destinam-se
exclusivamente ao reembolso das despesas com funeral que devem ser comprovadas mediante
apresentação de contas originais especificadas, que podem ser substituídas, a critério da
Seguradora, por outros comprovantes satisfatórios, observando-se que: incluem-se entre as
despesas com funeral as havidas com o traslado; e não estão cobertas as despesas com
aquisição de terrenos, jazigos ou carneiros.
Opção pela Prestação dos Serviços de Assistência Funeral: Quando contratada a cobertura de
Auxílio Funeral (AUX) e realizada a opção pela prestação dos serviços de Assistência Funeral, os
serviços garantidos por este Seguro serão prestados dentro das normas legais e
regulamentares de cada município onde se realizarem.
Ressalta-se que a boa execução dos serviços dependerá, também, da colaboração dos familiares
do Segurado, os quais deverão acionar imediatamente o serviço de Assistência 24h, na
eventualidade do óbito do Segurado, dispondo-se a acompanhar a pessoa indicada para
providenciar o funeral, junto aos órgãos e repartições públicas, sempre que for necessário.
Ao se acionar o serviço de Assistência 24h, deverá ser informado o nome do Segurado falecido e
o número da Apólice/Certificado correspondente.
Quando houver opção pela prestação do Serviço de Assistência Funeral, não haverá, em
hipótese alguma, pagamento de capital segurado ao(s) Beneficiário(s).
O presente Seguro não contempla a prestação dos seguintes serviços:
● Aquisição de jazigo ou carneiro;
● Cremação, em caso de falecimento, para Segurados que residam em municípios que não
disponham desse serviço;
● Despesas extras ou não previstas no padrão de serviço contratado;
● Pedidos de assistência funeral anterior ao início de vigência do Seguro;
● Exumação de corpos que estiverem no jazigo quando do sepultamento;
● Custos de manutenção do jazigo;
Não serão prestados os serviços nas localidades onde a legislação não permita que a
Seguradora ou seus conveniados possam intervir. Não haverá inclusão de dependentes.

Não haverá a incidência de carência para eventos decorrentes de acidente pessoal, exceto para
o caso de suicídio que deverá ser respeitada uma carência de 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir do início de vigência da cobertura individual.
Aplicam-se a esta Proposta, as cláusulas contidas nas Condições Gerais dos Seguros
contratados que sejam pertinentes e que não contrariem os dispositivos aqui expressos, assim
como o disposto na Resolução CNSP nº 107/2004.
As condições aqui apresentadas constituirão a base para emissão, pela Companhia de Seguros
Previdência do Sul (CNPJ nº 92.751.213/0001-73), da apólice de Seguro Acidentes Pessoais
(Registro SUSEP nº 15414.900276/2017-51). Não terão valor quaisquer entendimentos verbais,
nem condições suplementares ou modificativas, que não estejam reduzidas à devida forma
escrita, nos termos da Lei.

