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RESUMO DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
DADOS DA APOLICE 

Apólice Inicio de Vigência 
01779186338   

 
DADOS DO SEGURADO 

Segurado CPF 
  

 
Este CERTIFICADO contém as informações sobre as coberturas contratadas que garantem maior 
tranquilidade e conforto na ocorrência dos eventos imprevisíveis, na forma de Condições Gerais e 
Cláusulas Adicionais, Seguro registrado através do Processo SUSEP SEGURO PRESTAMISTA  nº 
15414.901073/2014-30/15414.901057/2014-47 e do Processo SUSEP SEGURO PERDA, ROUBO E 
FURTO DO CARTÃO  15414.002552/2005-81 demais condições que regem o contrato de seguro. A 
integra das Condições Gerais do Seguro está à disposição no site www.omni.com.br. 
 
DADOS DO PLANO 
 

 
 
 
 
(*) Capital Máximo de Cobertura por CPF. O seguro garante o pagamento do valor 
financiado limitado ao valor de indenização contratado, e não incluí taxas e 
encargos cobrados pelo estipulante 
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Vigência: A cobertura Individual será válida pelo período de duração do contrato de financiamento, não 
sendo prorrogável e limitada ao máximo de 60 (sessenta) parcelas, desde que tenha sido pago o prêmio 
de seguro respectivo. Em caso de dúvida ou atualização dos dados cadastrais, ligue no 0800 701 3500.  
  
 Estipulante                                       Seguradora                                                  
 OMNI S/A CRÉDITO,  

FINANCIAMENTO E  
INVESTIMENTO                                     Zurich Minas Brasil Seguros S.A. 
 
CNPJ: 92.228.410/0001-02                CNPJ: 17.197.385/0001-21   

 
 
 
  
 
 
                
 
 
 

CONDIÇÕES DO SEGURO PRESTAMISTA 
 
O resumo a seguir contém as principais características, coberturas e exclusões 
do seguro. A íntegra das Condições Gerais, Especiais e Coberturas Adicionais 
que regem este seguro estão disponíveis para o Segurado, a qualquer momento, 
no site www.omni.com.br e na rede de Agentes Omni. 
 
1. DEFINIÇÕES: 
Para efeito das disposições deste seguro ficam convencionadas as seguintes 
definições: 
 
Acidente Pessoal: é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente 
externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só, e 
independentemente de qualquer outra causa, tenha como consequência direta a Morte, 
ou a Invalidez Permanente, Parcial ou Total, ou que torne necessário tratamento 
médico ou afastamento das atividades laborativas, ou internação hospitalar do 
Segurado e/ou dos Segurados Dependentes. 
 
Beneficiário: é(são) a(s) pessoa(s) física(s) ou jurídica(s) designada(s) para receber os 
valores de Indenização, na hipótese de ocorrência de Evento Coberto. 
 
Capital Segurado: é o valor máximo a ser pago pela Seguradora para a(s) Cláusula(s) 
contratada(s), em caso de ocorrência de Evento Coberto. Nenhuma Indenização poderá 
ser superior ao Capital Segurado. 
 

Carência: é o período de tempo ininterrupto, contado da data do início de vigência 
individual, durante o qual o Segurado permanece no seguro sem ter direito à(s) 
Cláusula(s) contratada(s), sem prejuízo do pagamento do Prêmio. A Carência poderá 
ser total ou parcial, abrangendo exclusivamente as Cláusulas não relacionadas a 
Acidente Pessoal, para as quais não há Carência. 
 
Franquia: é o período de tempo em cada Evento Coberto, contado da data de 
ocorrência do Sinistro, durante o qual não há cobertura pelo seguro, suportando o 
Segurado as suas consequências. 
 
Certificado Individual: é o documento destinado ao Segurado, que indica 
a vigência do Seguro, a(s) Cláusula(s) contratada(s), o(s) valore(s) do(s) Capital(is) 
Segurado(s) e o Prêmio contratado. 
 
Cobertura: Proteção contra determinado risco, contratada pelo Segurado de acordo 
com as condições da apólice. 
Condições Contratuais: Conjunto de disposições que regem a contratação, incluindo 
as constantes da Proposta, das Condições Gerais, das Condições Especiais, da 
Apólice, do Contrato, da Proposta de Adesão e do Certificado Individual. 
 
Corretor: É a pessoa jurídica, devidamente habilitada e registrada na SUSEP – 
Superintendência de Seguros Privados - e legalmente autorizada a intermediar a 
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realização de contratos de seguro, podendo representar os interesses do Estipulante 
ou do Segurado junto à Seguradora. 
 
Garantias: é(são) a(s) designação(ões) utilizada(s) para definir as responsabilidades. 
 
Prêmio: é o valor pago à Seguradora nos termos previamente ajustados como 
contraprestação à(s) Cláusula(s) contratada(s) e informado no Certificado Individual 
do Seguro. 
 
Prestamista: É o Segurado que convenciona pagar prestações ao Estipulante ou à 
pessoa jurídica representada pelo Estipulante, com o objetivo de amortizar dívida 
contraída ou atender compromisso assumido junto ao mesmo. 
Proposta de Adesão: é o documento com declaração dos elementos essenciais do 
interesse a ser garantido e do risco, em que o Proponente, pessoa física, expressa a 
intenção de aderir à contratação coletiva, manifestando pleno conhecimento das 
Disposições Contratuais. 
 
Risco ou Evento Coberto: Acontecimento possível, futuro e incerto, que independe da 
vontade das partes e cuja ocorrência obriga a Seguradora a pagar a indenização 
devida, desde que não se classifique como risco excluído, respeitadas as Condições 
contratuais. 
 
Riscos Excluídos: são aqueles riscos previstos nas Condições Gerais e Cláusula(s) 
contratada(s), que não estão cobertos pelo presente seguro. 
 
Sinistro: é a ocorrência de um Evento Coberto garantido pela Seguradora e capaz de 
lhe acarretar obrigações pecuniárias. 
 
Vigência da cobertura Individual: É o período durante o qual as coberturas 
contratadas para cada Segurado aceito durante a vigência da apólice estão em vigor, 
respeitadas as condições das mesmas. 
 
 
2.   PRÓ-LABORE 
Será pago ao Estipulante de acordo com a Fatura Emitida, a Título de Pró-Labore 82% 
(oitenta e dois por cento) dos prêmios mensais quitados, líquidos de IOF. 

 
3. OBJETIVO DO SEGURO  
O presente seguro tem por objetivo garantir o pagamento da dívida contraída pelo 
Segurado junto ao Estipulante, dentro dos limites convencionados e de acordo com as 
Garantias e Capitais contratados, em caso de ocorrência de evento coberto pela 
apólice. 
 
4. CONDIÇÕES PARA INGRESSO 
Poderão ser Segurados os clientes contratantes de operações de crédito junto ao 
Estipulante, desde que tenham entre 18 (dezoito) e 65 (sessenta e cinco) anos na data 
da adesão, que estejam em perfeitas condições de saúde, em plena atividade 
profissional e que manifestem interesse na adesão à apólice por meio de 
preenchimento de Proposta de Adesão, e mediante pagamento do prêmio de seguro 
correspondente. 
Não há cobertura para proponentes que estejam aposentados por invalidez ou 
que estejam afastados ou impossibilitados de exercer atividades profissionais 
por motivo de doença. 
 
5. GARANTIAS DO SEGURO  
5.1. Morte: tem por objetivo garantir a quitação do saldo devedor do prestamista, 
junto ao estipulante, correspondentes as parcelas vincendas á partir da data do sinistro, 
trazido ao valor presente á data da ocorrência do evento (valor financiado deduzidos os 
juros contratuais até a data do sinistros) em caso de morte do Segurado em razão de 
causas acidentais, ocorrida durante a vigência do risco individual, exceto se decorrente 
dos riscos excluídos, limitado por CPF ao valor total máximo constante nas condições 
especiais. 
5.2. Invalidez Permanente Total por Acidente: Garante ao estipulante o 
pagamento do capital equivalente ao saldo devedor do financiamento, correspondente 
as parcelas vincendas a partir da data do sinistro, trazido a valor presente a data da 
ocorrência do evento (valor das parcelas do financiamento contratado deduzidos os 
juros contratuais até a data do sinistro), respeitando o limite máximo contratado, exceto 
se decorrente dos riscos excluídos constante nas condições especiais.  
5.3. Desemprego Involuntário (Segurado com vínculo empregatício): Garante 
o pagamento do capital equivalente ao saldo devedor do financiamento contratado 
(vincendas a partir da data do sinistro), cuja soma por CPF será limitada ao valor 
máximo estabelecido na Tabela de Coberturas e Capitais Segurados, caso o Segurado 
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fique desempregado, observadas as exclusões constantes da CLÁUSULA de RISCOS 
EXCLUÍDOS da Cobertura Adicional de Perda de Renda por Desemprego, e 
respeitadas, ainda, as seguintes condições:  
 
Carência: o segurado somente terá direito à cobertura do seguro após 60 (sessenta) 
dias a contar da data de adesão ao mesmo;  
 
Franquia: Para que o Segurado tenha direito à cobertura do seguro, deverá 
permanecer desempregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos. 
Não há cobertura para dívida vencida no período da franquia.  
O Segurado somente terá direito a esta garantia se, por ocasião de sua demissão:  
- Comprovar ter sido empregado registrado nos últimos 12 (doze) meses anteriores à 
data do sinistro, ininterruptamente pelo mesmo empregador ou, se por mais de um 
empregador, comprovar que o período de inatividade acumulado nos últimos 12 (doze) 
meses não tenha sido superior a 30 (trinta) dias;  
- Comprovar ter estado em plena atividade profissional nesse período de 12 (doze) 
meses, e que não se encontra cumprindo Aviso Prévio;  
- Tenha ocorrido demissão involuntária, não podendo, portanto ter participado de 
nenhum programa de desligamento voluntário ou ter sido demitido por justa causa.  
Atividades não aceitas para concessão desta cobertura: estagiários, profissionais 
com contrato de trabalho temporário, provisório ou por prazo determinado, aposentados 
que não estejam exercendo atividade profissional com registro em carteira, proponentes 
em período de experiência, pensionistas e profissionais liberais.  
 
5.4. Incapacidade Física Total e  Temporária (Segurado Autônomo ou 
Profissional Liberal): Garante o pagamento do capital equivalente ao saldo devedor 
do financiamento contratado, correspondente às parcelas vincendas a partir da data do 
sinistro, limitado ao valor máximo estabelecido, exclusivamente em caso de 
afastamento do segurado de suas atividades profissionais, total e involuntário, 
temporário e comprovado, por motivo de acidente pessoal ou doença, exceto se 
decorrente dos riscos excluídos, respeitadas, ainda, as seguintes condições:  
 
Carência: o segurado somente terá direito à cobertura do seguro, em caso de doença, 
inclusive se iniciada no prazo de carência, após 60 (sessenta) dias da data de adesão 
ao mesmo. Não existe carência para eventos de acidentes pessoais.  
 

Franquia: Para que o Segurado tenha direito à cobertura do seguro, deverá 
permanecer afastado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados a partir da data do afastamento. Não há cobertura para dívida vencida no 
período de franquia. 
 
 
 
 
6. TABELA DE COBERTURAS E CAPITAIS SEGURADOS 
 

 
 
(***) Capital Máximo de Cobertura por CPF. O seguro garante o pagamento do valor 
financiado limitado ao valor de indenização contratado, e não incluí taxas e 
encargos cobrados pelo estipulante 
 
7. RISCOS EXCLUÍDOS 
 
7.1. Morte: Estão expressamente excluídos da cobertura deste seguro os eventos 
ocorridos em consequência: uso de material nuclear para quaisquer fins, ainda 
que ocorridos em testes, experiências ou no transporte de armas e/ou projéteis 
nucleares, incluindo explosões nucleares provocadas ou não, bem como a 
contaminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes; atos 
ou operações de guerra civil, química ou bacteriológica, declaradas ou não, 
invasão, hostilidade, insurreição de poder militar ou usurpado, guerrilha, 
revolução, agitação, motim, revolta, sedição, sublevação, atos de terrorismo ou 
outras perturbações da ordem pública e delas decorrentes, excetuando-se os 
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casos de prestação de serviço militar ou de atos de humanidade em auxílio de 
outrem; 
doenças e acidentes preexistentes, assim entendido: estados mórbidos e 
doenças contraídas anteriormente à contratação do seguro, de conhecimento do 
Segurado e não declaradas no ato da contratação, bem como os acidentes 
sofridos pelo Segurado antes da contratação do seguro; suicídio ou sua tentativa 
nos 2 (dois) primeiros anos de vigência, ou da recondução do contrato, quando 
suspenso, contados: 
- do início de vigência individual do seguro; ou 
- da solicitação de aumento de Capital Segurado feita exclusivamente pelo 
Segurado/Estipulante. Nesta hipótese a exclusão somente se aplica à 
diferença do Capital Segurado aumentado; atos ilícitos dolosos pratica dos pelo 
Segurado, pelo Beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro, ou 
ainda pelos sócios controladores, dirigentes e administradores do Estipulante; 
tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e 
outras convulsões da natureza; epidemias, pandemias, envenena- mento de 
caráter coletivo ou qualquer outra causa física que atinja maciçamente a 
população, assim declaradas por órgão competente. 
 
7.2. Invalidez Permanente Total por Acidente: Além dos riscos excluídos 
referentes à cobertura de Morte, estão expressamente excluídos desta cobertura 
os eventos decorrentes de: perturbações e intoxicações alimentares de qualquer 
espécie; prática de atos reconhecidamente perigosos que não sejam motivados 
por necessidade justificada, excetuando-se os casos que provierem da utilização 
de meios de transporte mais arriscados, de prestação de serviço militar, da 
prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem; 
eventos causados exclusivamente pela não utilização, pelo Segurado, de 
equipamentos de segurança exigidos por lei; eventos causados exclusivamente 
pela ausência de habilitação do Segurado para condução de veículo automotor; 
Acidente Vascular Cerebral; eventos em que o Segurado tenha intencionalmente 
atentado contra a vida e integridade física de outrem, consumado ou não, exceto 
em caso de legítima defesa ou assistência à pessoa em perigo. 
 
7.3   Perda de Renda por Desemprego: Estão excluídos da cobertura: Segurados 
que tenham pedido demissão; adesão do empregado a programas de demissão 
voluntária (PDV) ou incentivada e/ou por acordo coletivo de trabalho; acordo 

entre empregado e empregador; dispensa do empregado por justa causa; 
jubilação, pensão ou aposentadoria por qualquer causa; perda de emprego 
decorrente da falência, concordata e recuperação judicial ou extra judicial do 
empregador; prestação de Serviço Militar; campanhas de demissões em massa. 
Para fins de aplicação deste seguro, considera-se demissão em massa empresas 
que demitam mais de 10% (dez por cento) de seu quadro de pessoal no prazo de 
seis meses contado a partir do primeiro Sinistro avisado e de um mesmo 
Estipulante; extinção automática ou término do Contrato de trabalho, quando o 
Contrato tiver prazo determinado (Contrato a termo); dispensa com imediata 
admissão em empresa seja ela ou não, do mesmo grupo econômico, coligada, 
filiada, associada, subsidiária e/ou acionista. Segurados que tenham sido 
demitidos durante o período de experiência anotado na carteira Profissional; 
Proponentes que tenham cargo público com estabilidade; Militares que sejam 
exonerados de suas funções; Proponentes que sejam vinculados ao empregador 
por contrato de trabalho temporário, provisório ou por prazo determinado; 
estagiários, aposentados que não estejam exercendo atividade profissional com 
registro em carteira, pensionistas, autônomos e profissionais liberais. 
7.4. Incapacidade Física Total e  Temporária (Segurado Autônomo ou Profissional 
Liberal): Além das exclusões constantes da cobertura de Morte, estão também 
excluídos de cobertura: procedimentos e/ou tratamentos, clínicos ou cirúrgicos, para 
esterilidade, infertilidade, inseminação artificial, impotência sexual, controle de 
natalidade, e mudança de sexo, bem como suas consequências, inclusive 
períodos de convalescença a eles relacionados; tratamentos clínicos ou 
cirúrgicos com finalidade estética, salvo quando necessárias à restauração das 
funções alteradas em razão de Sinistro ocorrido na vigência do seguro; cirurgias 
plásticas (estéticas ou não) e períodos de convalescença a elas relacionados; 
tratamentos para obesidade, em qualquer modalidade, inclusive gastroplastia 
redutora; tratamentos para senilidade, geriatria, rejuvenescimento, repouso, 
convalescença e suas consequências; tratamentos odontológicos e ortodônticos 
de quaisquer espécies, salvo quando decorrentes de acidente pessoal, ocorridos 
dentro do período de vigência do seguro; doenças degenerativas da coluna 
vertebral inclusive hérnia discal, com exceção de tratamento cirúrgico; infecções 
oportunistas e doenças provocadas pela Síndrome de Imuno Deficiência 
Adquirida (SIDA/AIDS); doenças crônicas, mesmo em fase aguda, entendendo-se 
como tal aquelas caracterizadas por sua evolução longa e insidiosa, com período 
de melhora e piora, não respondendo satisfatoriamente a procedimentos 
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terapêuticos; doenças de características reconhecidamente progressivas, tais 
como fibromialgia, artrite reumatoide, osteoartrose, dor miofascial, esclerose 
múltipla, doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, entre outras;  pratica de 
atos reconhecidamente perigosos que não sejam motivados por necessidade 
justificada, excetuando-se os casos que provierem da utilização de meios de 
transporte mais arriscado, de prestação de serviço militar, da prática de esporte 
ou de atos de humanidade em auxílio de outrem; eventos causados 
exclusivamente pela não utilização, pelo Segurado, de equipamentos de 
segurança exigidos por lei; eventos causados exclusivamente pela ausência de 
habilitação do Segurado para condução de veículo automotor;  eventos em que o 
Segurado tenha intencionalmente atentado contra a vida e integridade física de 
outrem consumado ou não, exceto em caso e legítima defesa ou assistência à 
pessoa em perigo. 
7.5. Diária de Internação Hospitalar por Acidente (Segurado Autônomo ou 
Profissional Liberal): Além das exclusões constantes da cobertura de Morte, estão 
também excluídos de cobertura: perturbações e intoxicações alimentares de 
qualquer espécie; prática de atos reconhecidamente perigosos que não sejam 
motivados por necessidade justificada, excetuando-se os casos que provierem da 
utilização de meios de transporte mais arriscados, de prestação de serviço 
militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem; 
eventos causados exclusivamente pela não utilização, pelo Segurado, de 
equipamentos de segurança exigidos por lei; eventos causados exclusivamente 
pela ausência de habilitação do Segurado para condução de veículo automotor; 
Acidente Vascular Cerebral;  eventos em que o Segurado tenha 
intencionalmente atentado contra a vida e integridade física de outrem, 
consumado ou não, exceto em caso de legítima defesa ou assistência à pessoa 
em perigo. Tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais e/ou não previstos 
no Código Brasileiro de Ética Médica e/ou não reconhecidos pelo Ministério da 
Saúde; tratamento odontológico de qualquer espécie e suas consequências; 
tratamentos clínicos ou cirúrgicos com finalidade estética; cirurgias plásticas 
(estéticas ou não); diárias de internação não necessárias para o efetivo 
tratamento médico tais como, mas não se limitando a, esperam para a realização 
de cirurgia; disponibilidade para exames; internação com a finalidade exclusiva 
de realização de exames de qualquer natureza para fins de avaliação do estado de 
saúde, inclusive check-up.  
 

8. PERDA DE DIREITOS 
Sem prejuízo do que consta nas demais condições deste seguro e do que em lei esteja 
previsto, a Zurich ficará isenta do pagamento de qualquer indenização, sem restituição 
de prêmio, se houver, por parte do Segurado ou de seu representante, de seu corretor 
de seguros ou do Estipulante: 
� Fraude ou tentativa de fraude comprovada, no ato da contratação ou durante 
toda a vigência da apólice, simulando ou provocando um sinistro, ou, ainda, agravando 
suas consequências. 
� A realização de declarações inexatas, falsas ou erradas ou a omissão de 
circunstâncias que pudessem influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, 
sem prejuízo da obrigação do prêmio vencido, conforme Art. 766 do Código Civil 
Brasileiro.  
 
9. AVISO DE SINISTRO, PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E DOCUMENTOS 

PARA REGULAÇÃO 
Os sinistros deverão ser comunicados imediatamente pelo Segurado ou por seus 
beneficiários à Central de Atendimento Omni, através do telefone 0800 701 3500. 
A comunicação imediata não desobriga o Segurado, seus beneficiários ou os 
respectivos representantes legais de comunicar formalmente a Seguradora através do 
envio dos documentos descritos nos itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 para análise do 
processo de sinistro e confirmação da cobertura de seguro. 
Os documentos deverão ser entregues ao agente da rede Omni, conforme segue: 
A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir da entrega de toda 
documentação exigida para o pagamento da indenização devida. 
Fica ressalvado o direito da Seguradora de solicitar quaisquer outros documentos 
necessários, se existir dúvida fundada e justificável. 
9.1. Documentos Básicos em caso de Morte Natural ou Acidental: 
a) Relatório Atestando a causa da Morte do segurado, assinado pelo médico 
responsável com a indicação do CRM; 
b) Cópia simples da Certidão de Óbito do Segurado; 
c) Cópia simples da Carteira de Identidade e do CPF do Segurado; 
d) Cópia simples do comprovante de endereço em nome do segurado; 
e) Cópia simples do Boletim de Ocorrência Policial;  
f) Cópia simples das peças do Inquérito Policial se houver; 
g) Cópia simples da Carteira Nacional de habilitação, em caso de acidente com 
veículo dirigido pelo Segurado; 
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h) Cópia simples do Laudo de Necropsia se houver;  
i) Cópia simples do Laudo do exame toxicológico e de teor alcoólico, quando 
realizado. 
j) Cópia Simples do Contrato de financiamento; 
k) Cópia simples das faturas do cartão (mês anterior ao evento, mês do evento e dois 
meses posteriores ao evento). 
 
9.2. Documentos Básicos em caso de Invalidez Permanente Total por Acidente: 
a) Cópia simples da Carteira de Identidade e do CPF do Segurado; 
b) Cópia simples do comprovante de endereço em nome do segurado; 
c) Cópia simples do Boletim de Ocorrência Policial; 
d) Cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação, em caso de acidente com 
veículo dirigido pelo Segurado; 
e) Cópia simples do Laudo do exame toxicológico e de teor alcoólico, quando 
realizado; 
f) Radiografias, relatórios e exames médicos recentes, que comprovem a invalidez, 
assinado pelo médico assistente, com a indicação do CRM e das características do 
grau de invalidez;  
g) Cópia simples do Contrato de financiamento; 
h) Cópia simples das faturas do cartão (mês anterior ao evento, mês do evento e dois 

meses posteriores ao evento). 
9.3. Documentos Básicos em caso de Perda de Renda por Desemprego 
a) Cópias da Carteira de Trabalho (folhas de identificação, contrato, folha do 
contrato onde consta a data de admissão e demissão e página posterior em branco), 
com data após 30 dias da demissão, podendo ser cópia autenticada, se solicitado pela 
Seguradora; 
b) Cópia simples do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 
c) Cópia simples da Carteira de Identidade e do CPF do Segurado; 
d) Cópia simples do comprovante de endereço em nome do segurado; 
e) Cópia simples do Contrato de financiamento; 
f) Cópia simples das faturas do cartão (mês anterior ao evento, mês do evento e mês 

posterior ao evento). 
9.4. Documentos Básicos em caso de Incapacidade Temporária por Acidente ou 
Doença 
a) Cópia simples da Carteira de identidade e do CPF do Segurado;  
a) Cópia simples do comprovante de endereço em nome do segurado; 

b) Relatório do médico assistente comprovando o período de afastamento, com o 
diagnóstico detalhado e descrição do tratamento, assinado pelo médico responsável e 
com indicação de CRM; 
c) Cópia simples do Boletim de Ocorrência Policial se houver; 
d) Cópia simples das peças do Inquérito Policial se houver; 
e) Cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação, em caso de acidente com 
veículo dirigido pelo Segurado; 
f) Cópia simples do Laudo do exame toxicológico e de teor alcoólico, quando 
realizado. 
g) Número de identificação do Trabalhador – NIT, Comprovante de Registro INSS, 
Declaração de Imposto de Renda; 
h) Cópia simples do Contrato de financiamento; 

i) Cópia simples das faturas do cartão (mês anterior ao evento, mês do evento e 
dois meses posteriores ao evento). 

IMPORTANTE: Caso o segurado informe não ter os documentos necessários que 
comprove o registro de autônomo deverá encaminhar uma declaração 
informando sua profissão, com a assinatura de mais 2 testemunhas, com firma 
reconhecida. 
 
9.5. Documentos Básicos em Caso de DIH - Diária de Internação Hospitalar por 
Acidente 
a) Cópias do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e 

comprovantes de residência do Segurado e, quando for o caso, de cada um dos 
Beneficiários; 

b) Cópia do Prontuário Hospitalar completo  
c) Declaração original assinada e carimbada por representante do Hospital indicando 

data e hora de entrada e de alta hospitalar, mencionando períodos de enfermaria e 
UTI; 

d) Cópia do BO (Boletim de Ocorrência Policial) e/ou CAT (Comunicação de Acidente 
do Trabalho), se houver. 

e) Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em caso de acidente com veículo 
dirigido pelo Segurado; 

f) Cópia do Laudo do Exame de Dosagem Alcoólica e/ou Toxicológico, se 
realizado(s).  
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g) Cópia do laudo da perícia técnica realizada no local do acidente se houver; 
h) Cópia do resultado de exames complementares realizados; 
i) Cópia da Ficha de Registro de Empregado, quando tratar-se de Apólice Coletiva, 

cujo Vínculo prévio seja empregatício 
j) Cópia dos 3 (três) últimos comprovantes de salário, quando tratar-se de Apólice 

Coletiva, cujo Vínculo prévio seja empregatício; 
k) Cópia simples das faturas do cartão (mês anterior ao evento, mês do evento e dois 

meses posteriores ao evento). 
 

10. VIGÊNCIA DO RISCO INDIVIDUAL 
10.1. Este seguro é por prazo determinado, sem devolução dos prêmios pagos nos 
termos da apólice. 
 
10.2. Sendo aceito o seguro, a cobertura individual será válida pelo período de duração 
do contrato, não sendo prorrogável e limitada ao máximo de 60 (sessenta) parcelas, 
desde que tenha sido pago o prêmio de seguro respectivo. 
São excluídos da cobertura os contratos que sejam repactuados, ou seja, em caso de 
refinanciamento deverá ser pago o prêmio de seguro pertinente. 
 
10.3 O início de vigência da cobertura individual será às 24 (vinte e quatro) horas da 
data de aceitação da Proposta de Adesão, caracterizada pelo pagamento do prêmio, 
desde que não haja manifestação contrária e expressa por parte da Seguradora dentro 
de 15 (quinze) dias a contar da data de recepção da mesma. 
 

11. RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO PRÊMIO 
O prêmio de seguro será recolhido à vista, no momento da adesão ao contrato de 
financiamento, desde que o cliente tenha aderido ao presente seguro e será calculado 
mediante a aplicação da taxa constante no item 6 deste manual sobre o valor solicitado 
no contrato de financiamento. 
 
12. SUSPENSÃO E REABILITAÇÃO DO SEGURO 
As coberturas deste seguro ficarão automaticamente suspensas a partir das 24 (vinte e 
quatro) horas da referida data se o prêmio não for recolhido ao Estipulante até a data 
estabelecida para pagamento da parcela única ou de cada parcela devida. 
 
13. CANCELAMENTO E RESCISÃO 
Respeitado o período correspondente ao prêmio pago, o término de vigência da 
cobertura de cada segurado ocorrerá: 
a) No final do prazo de vigência da cobertura individual, se ocorrer antes do final da 
apólice. 
b) Com o falecimento do Segurado principal. 
c) Quando a Seguradora recusar a manutenção de um segurado após recebimento de 
informações sobre a agravação do risco. 
d) Quando o Segurado solicitar, por escrito, sua exclusão da apólice. 
e) Pelo descumprimento de qualquer dispositivo das condições aplicáveis a esta 
apólice e se constatada qualquer das hipóteses prevista no item Perda de Direitos. 
 
 

CONDIÇÕES DO SEGURO PERDA, ROUBO OU FURTO DE CARTÃO  

 
 
Objetivo do Seguro: 
O objetivo deste seguro é garantir, até os 
Limites Máximos de Indenização 
especificados na Apólice, o pagamento 
de indenização ou reembolso dos 
prejuízos resultantes de evento coberto 
pela garantia ou conjunto de garantias 
contratadas e ratificadas na Apólice, nos 

termos dessas Condições Gerais e das 
demais condições contratuais. 
 
Adesão: Poderão aderir ao presente 
seguro os usuários titulares e adicionais 
autorizados de cartões de crédito, débito 
e/ou de múltipla função comercializados 
e/ou administrados pelo Estipulante, 
conforme especificado na Apólice. 

 
Carência: é o período de tempo 
ininterrupto, contado da data do início de 
vigência individual, durante o qual o 
Segurado permanece no seguro sem ter 
direito à(s) Cláusula(s) contratada(s), 
sem prejuízo do pagamento do Prêmio. 
A Carência poderá ser total ou parcial, 
abrangendo exclusivamente as 

Cláusulas não relacionadas a Acidente 
Pessoal, para as quais não há Carência. 
 
Franquia: é o período de tempo em 
cada Evento Coberto, contado da data 
de ocorrência do Sinistro, durante o qual 
não há cobertura pelo seguro, 
suportando o Segurado as suas 
consequências. 
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Certificado Individual: é o documento 
destinado ao Segurado, que indica 
a vigência do Seguro, a(s) Cláusula(s) 
contratada(s), o(s) valore(s) do(s) 
Capital(is) Segurado(s) e o Prêmio 
contratado. 
 
Cobertura: Proteção contra determinado 
risco, contratada pelo Segurado de 
acordo com as condições da apólice. 
Condições Contratuais: Conjunto de 
disposições que regem a contratação, 
incluindo as constantes da Proposta, 
das Condições Gerais, das Condições 
Especiais, da Apólice, do Contrato, da 
Proposta de Adesão e do Certificado 
Individual. 
 
Corretor: É a pessoa jurídica, 
devidamente habilitada e registrada na 
SUSEP – Superintendência de Seguros 
Privados - e legalmente autorizada a 
intermediar a realização de contratos de 
seguro, podendo representar os 
interesses do Estipulante ou do 
Segurado junto à Seguradora. 
 
Garantias: é(são) a(s) designação(ões) 
utilizada(s) para definir as 
responsabilidades. 
 
Prêmio: é o valor pago à Seguradora 
nos termos previamente ajustados 
como contraprestação à(s) Cláusula(s) 

contratada(s) e informado no 
Certificado Individual do Seguro. 
 
Prestamista: É o Segurado que 
convenciona pagar prestações ao 
Estipulante ou à pessoa jurídica 
representada pelo Estipulante, com o 
objetivo de amortizar dívida contraída 
ou atender compromisso assumido 
junto ao mesmo. 
Proposta de Adesão: é o documento 
com declaração dos elementos 
essenciais do interesse a ser garantido 
e do risco, em que o Proponente, 
pessoa física, expressa a intenção de 
aderir à contratação coletiva, 
manifestando pleno conhecimento das 
Disposições Contratuais. 
 
Risco ou Evento Coberto: Este 
seguro cobre uma ou mais garantias 
descritas a seguir, sendo a contratação 
expressamente ratificada na Apólice, 
com a indicação dos respectivos 
Limites Máximos de Indenização.  
A comunicação obrigatória do evento, 
mencionada nos itens das coberturas, 
será suspensa durante o período em 
que o Segurado estiver impossibilitado 
de fazê-la exclusivamente por atos 
criminosos de terceiros.  
Fica expressamente convencionado 
que somente os riscos ratificados como 
cobertos na Apólice farão parte das 
garantias do seguro, 

independentemente de todas estarem 
relacionadas nas Condições Gerais. 
 
Riscos Excluídos: são aqueles riscos 
previstos nas Condições Gerais e 
Cláusula(s) contratada(s), que não estão 
cobertos pelo presente seguro. 
 
Sinistro: é a ocorrência de um Evento 
Coberto garantido pela Seguradora e 
capaz de lhe acarretar obrigações 
pecuniárias. 
 
Vigência da cobertura Individual: É o 
período durante o qual as coberturas 
contratadas para cada Segurado aceito 
durante a vigência da apólice estão em 
vigor, respeitadas as condições das 
mesmas. 
 
 
14.   PRÓ-LABORE 
Será pago ao Estipulante de acordo com 
a Fatura Emitida, a Título de Pró-Labore 
82% (oitenta e dois por cento) dos 
prêmios mensais quitados, líquidos de 
IOF. 
 
 
 
15. CONDIÇÕES PARA INGRESSO 
Poderão ser Segurados os clientes 
contratantes de operações de crédito 
junto ao Estipulante, desde que tenham 
entre 18 (dezoito) e 65 (sessenta e 
cinco) anos na data da adesão, que 

estejam em perfeitas condições de 
saúde, em plena atividade profissional e 
que manifestem interesse na adesão à 
apólice por meio de preenchimento de 
Proposta de Adesão, e mediante 
pagamento do prêmio de seguro 
correspondente. 
Não há cobertura para proponentes 
que estejam aposentados por 
invalidez ou que estejam afastados ou 
impossibilitados de exercer atividades 
profissionais por motivo de doença. 
 
16. GARANTIAS DO SEGURO  
 

16.1. Perda do Cartão: Estão 
cobertos os prejuízos diretamente 
causados por transações indevidas e 
não autorizadas pelo Segurado, 
realizadas no período de cobertura 
ratificado na Apólice, limitado ao mínimo 
de 48 (quarenta e oito) horas e ao 
máximo de 120 (cento e vinte) horas 
imediatamente anteriores à comunicação 
da perda do cartão do Segurado, para 
que a operadora/central de atendimento 
possa efetuar o bloqueio imediato, e 
desde que o fato seja registrado em 
Boletim de Ocorrência Policial e não seja 
decorrente dos riscos excluídos na 
CLÁUSULA de RISCOS EXCLUÍDOS 
das Condições Gerais. 
16.2. Roubo ou Furto do Cartão: 
Estão cobertos os prejuízos diretamente 
causados por transações indevidas e 
não autorizadas pelo Segurado, 
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realizadas no período de cobertura 
ratificado na Apólice, limitado ao mínimo 
de 48 (quarenta e oito) horas e ao 
máximo de 120 (cento e vinte) horas 
imediatamente anteriores à comunicação 
do roubo ou furto do cartão do Segurado 
para que a operadora/central de 
atendimento possa efetuar o bloqueio 
imediato, e desde que o fato seja 
registrado em Boletim de Ocorrência 
Policial e não seja decorrente dos riscos 
excluídos na CLÁUSULA de RISCOS 
EXCLUÍDOS destas Condições 
16.3.  Saque ou Compra sob 
Coação: Estão cobertos os prejuízos 
apurados e comprovados diretamente 
causados por transações irregulares 
ocorridas em conseqüência de saque 
nos terminais eletrônicos, ATM, no caixa 
de agências bancárias, Redes 
Interligadas ao Banco 24 horas ou 
despesas e serviços irregulares 
efetuados com a utilização do limite de 
crédito aprovado ou limite de saque 
diário do cartão do Segurado, realizados 
no período de cobertura ratificado na 
Apólice, limitado ao mínimo de 48 
(quarenta e oito) horas e ao máximo de 
120 (cento e vinte) horas imediatamente 
anteriores à comunicação do Segurado 
para que a referida operadora/central de 
atendimento possa efetuar o bloqueio 
imediato, e desde que o fato seja 
registrado em Boletim de Ocorrência 
Policial e não seja decorrente dos riscos 

excluídos na CLÁUSULA de RISCOS 
EXCLUÍDOS das Condições.  
 
Carência: O risco de perda do cartão 
está sujeito a carência de no máximo 
30 (trinta) dias, conforme especificado 
na Apólice, contados a partir do inicio 
de vigência individual ou da 
recondução do seguro, se suspenso, 
período durante o qual a Seguradora 
estará isenta do pagamento de 
qualquer indenização.  
 
Franquia: Não Há. 
 carência, após 60 (sessenta) dias da 
data de adesão ao mesmo. Não existe 
carência para eventos de acidentes 
pessoais.  
 
Franquia: Para que o Segurado tenha 
direito à cobertura do seguro, deverá 
permanecer afastado por mais de 15 
(quinze) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados a partir da data 
do afastamento. Não há cobertura para 
dívida vencida no período de franquia. 
 
17. RISCOS EXCLUÍDOS 
 
17.1. Transações realizadas 
mediante o uso do Cartão sem o 
conhecimento ou autorização do titular 
ou do usuário adicional e sem que tenha 
ocorrido o roubo, furto ou perda do 
Cartão segurado.    

17.2. Saldo devedor de compras 
realizadas em data anterior a do sinistro;  
17.3. Prejuízos decorrentes de 
transações acima do limite de crédito 
aprovado ou do limite de saque diário do 
cartão do Segurado;  
17.4. Transações que não tenham 
sido realizadas mediante a ocorrência 
comprovada dos riscos cobertos;  
17.5. Taxas de inscrição e/ou 
anuidade;  
17.6. Encargos contratuais;  
17.7. Encargos de Inadimplência;  
17.8. Transações irregulares e 
indevidas realizadas fora do período de 
cobertura, em horas, estabelecido na 
Apólice e no Certificado de Seguro;  
17.9. Transações realizadas após a 
comunicação do sinistro à Central de 
atendimento do Estipulante;  
17.10. Atos ilícitos dolosos, culpa 
grave equiparável ao dolo, atos 
propositais, fraude, má fé, ação ou 
omissão dolosa do Segurado, do 
beneficiário ou de representante legal de 
um ou de outro, inclusive negligência em 
usar de todos os meios 
comprovadamente ao seu alcance para 
evitar os prejuízos cobertos, durante ou 
após a ocorrência de qualquer sinistro;  
17.11. Atos ilícitos dolosos, culpa 
grave equiparável ao dolo, atos 
propositais, fraude, má fé, ação ou 
omissão dolosa de prepostos do 
Estipulante, quer sejam eles empregados 
em tempo integral, temporários ou de 

empresas prestadoras de serviço 
contratadas, incluindo fraude eletrônica 
ocasionada por ou como conseqüência 
das relações de trabalho com o 
Estipulante, ou pelo próprio Segurado;  
17.12. Erros ou falhas sistêmicas dos 
Estabelecimentos filiados, do 
Estipulante, do Segurado ou de 
representantes dos mesmos;  
17.13. O extravio ou roubo de Cartões 
ou informações enquanto estejam sob a 
custódia ou em poder do Estipulante, do 
fabricante, de courrier, mensageiro, 
serviço postal ou em trânsito, qualquer 
que seja o destino;  
17.14. “Clonagem” ou cópias não 
autorizadas do Cartão;  
17.15. Transações ocorridas em 
qualquer terminal eletrônico cujo acesso 
seja feito por meio de senha/código 
pessoal e secreto, a menos que sejam 
efetuadas sob coação e comprovadas 
através de Boletim de Ocorrência 
Policial;  
17.16. Saques em cartões de débito, 
crédito ou múltiplos que não exijam 
utilização de senha/código pessoal e 
secreto;  
17.17. Saques ou compras feitos 
através de outros meios (ex: cheque, 
internet, telefone) que não os feitos 
através do cartão do Segurado, ainda 
que realizados mediante ações 
criminosas;  
17.18. Danos causados a terceiros;  
17.19. Indenizações punitivas;  
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17.20. Prejuízos indiretos tais como 
lucros cessantes e responsabilidade civil;  
17.21. Danos Corporais;  
17.22. Danos Morais;  
17.23. Extorsão indireta, definida no 
Art.160 do Código Penal como “exigir ou 
receber, como garantia de dívida, 
abusando da situação de alguém, 
documento que pode dar causa e 
procedimento criminal contra a vítima ou 
contra terceiro”.  
17.24. Estelionato, definido no Art. 
171, do Código Penal, como "obter, para 
si ou para outrem, vantagem ilícita, em 
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo 
alguém em erro, mediante artifício, ardil, 
ou qualquer outro meio fraudulento".  
17.25. Reação nuclear, radiações 
ionizantes ou contaminação por 
radioatividade de qualquer combustível 
ou resíduo nuclear, combustão de 
materiais nucleares, materiais de armas 
nucleares ou qualquer processo auto-
sustentador de fissão nuclear;  
17.26. Invasão, ato de inimigo 
estrangeiro, hostilidades ou operações 
bélicas, guerra, guerra química, guerra 
bacteriológica, greve, “lockout” 
(cessação da atividade por ato ou fato do 
empregador), pilhagem ou atos similares, 
insurreição, rebelião, motim, revolução, 
conspiração, nacionalização, confisco ou 
ato de autoridade civil ou militar ou 
usurpadores de autoridade ou atos de 
qualquer pessoa que esteja agindo por 
parte de ou em ligação com qualquer 

organização cujas atividades visem a 
derrubada, pela força, do Governo "de 
jure" ou "de facto" ou instigar a queda do 
mesmo por meio de quaisquer atos;  
17.27. Ato terrorista independente de 
seu propósito;  
17.28.  
17.29. Atos de autoridades públicas, 
salvo se para evitar a propagação de 
riscos cobertos pelo presente seguro;  
17.30. Apropriação ou destruição por 
força de regulamentos alfandegários ou 
qualquer tipo de responsabilidade de 
fornecedores ou fabricantes perante o 
Segurado;  
17.31. Erro na Interpretação de Datas 
por Equipamentos Eletrônicos, conforme 
Cláusula de Exclusão a seguir:  
Fica entendido e concordado que este 
seguro não cobre qualquer prejuízo, 
dano, destruição, perda e/ou reclamação 
de responsabilidade, de qualquer 
espécie, natureza ou interesse, que 
possa ser, direta ou indiretamente, 
originado de, ou consistir em:  
- Falha ou mau funcionamento de 
qualquer equipamento e/ou programa de 
computador e/ou sistema de computação 
eletrônica de dados em reconhecer e/ou 
corretamente interpretar e/ou processar 
e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data 
como a real e correta data de calendário, 
ainda que continue a funcionar 
aparentemente de forma correta após 
aquela data;  

- Qualquer ato, falha, inadequação, 
incapacidade, inabilidade ou decisão do 
Segurado ou de terceiro, relacionado 
com a não utilização ou não 
disponibilidade de qualquer propriedade 
ou equipamento de qualquer tipo, 
espécie ou qualidade, em virtude do 
risco de reconhecimento, interpretação 
ou processamento de datas de 
calendário.  
Para todos os efeitos, entende-se como 
equipamento ou programa de 
computador os circuitos eletrônicos, 
microchips (componentes físicos de 
informática para armazenamento de 
dados), circuitos integrados, 
microprocessadores, sistemas 
embutidos, hardwares (equipamentos 
computadorizados), softwares 
(programas utilizados ou a serem 
utilizados em equipamentos 
computadorizados), firmwares 
(programas residentes em equipamentos 
computadorizados), programas, 
computadores, equipamentos de 
processamento de dados, sistemas ou 
equipamentos de telecomunicações ou 
qualquer outro equipamento similar, 
sejam eles de propriedade do Segurado 
ou não. 
 
18. PERDA DE DIREITOS 
Sem prejuízo do que consta nas demais 
condições deste seguro e do que em lei 
esteja previsto, a Zurich ficará isenta do 
pagamento de qualquer indenização, 

sem restituição de prêmio, se houver, por 
parte do Segurado ou de seu 
representante, de seu corretor de 
seguros ou do Estipulante: 
 

• Se agravarem intencionalmente o 
risco.  

• Se fizerem declarações falsas, ou, 
por qualquer meio, procurarem obter 
benefícios ilícitos do seguro a que se 
refere este contrato.  

• Recusarem-se a apresentar a 
documentação que seja exigida e 
indispensável à comprovação da 
reclamação de indenização 
apresentada ou para levantamento 
dos prejuízos.  

• Se deixarem de tomar toda e 
qualquer providência que seja de sua 
obrigação ou que esteja ao seu 
alcance, no sentido de evitar, reduzir 
ou não agravar os prejuízos 
resultantes de um sinistro.  

• Se, por si, por seu representante 
legal ou pelo seu corretor de 
seguros, prestarem qualquer 
declaração inexata ou omitirem 
informações que possam influir direta 
ou indiretamente no conhecimento, 
análise e aceitação da proposta ou 
no valor do prêmio, sem prejuízo da 
obrigação do prêmio vencido.  

• Se a inexatidão ou omissão nas 
declarações não resultar de má-fé do 
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segurado ou do usuário, a 
seguradora poderá:  

I. Na hipótese da não ocorrência de 
sinistro:  
a) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio 
originalmente pactuado, a parcela 
proporcional ao tempo decorrido; ou  
b) Permitir a continuidade do seguro, 
cobrando a diferença de prêmio cabível.  
II. Na hipótese da ocorrência de sinistro 
sem indenização integral:  
a) Cancelar o seguro, após o pagamento 
da indenização, retendo, do prêmio 
originalmente pactuado, acrescido da 
diferença cabível, a parcela calculada 
proporcionalmente ao tempo decorrido; 
ou  
b) Permitir a continuidade do seguro, 
cobrando a diferença de prêmio cabível 
ou deduzindo-a do valor a ser 
indenizado;  
III. Na hipótese da ocorrência de sinistro 
com indenização integral, cancelar o 
seguro, após o pagamento da 
indenização, deduzindo, do valor a ser 
indenizado, a diferença do prêmio 
cabível.  
• Se transferirem direitos e obrigações 

dos bens segurados a terceiros sem 
prévia anuência da Seguradora;  

• Se o sinistro for devido a dolo ou 
culpa grave equiparável ao dolo do 
Segurado, do Estipulante, de seus 
sócios controladores, dirigentes e 
administradores legais ou de seus 

respectivos beneficiários ou 
representantes legais;  

• Se for constatada fraude ou má fé do 
Segurado, do Estipulante, de seus 
sócios controladores, dirigentes e 
administradores legais ou de seus 
respectivos beneficiários ou 
representantes legais;  

• Se deixarem de cumprir as 
obrigações convencionadas neste 
contrato.  

• O segurado está obrigado a 
comunicar à Seguradora, logo que 
saiba, qualquer fato suscetível de 
agravar o risco coberto, sob pena de 
perder o direito à indenização, se 
ficar comprovado que silenciou de 
má-fé.  

 
a) A Seguradora, desde que o faça nos 
15 (quinze) dias seguintes ao 
recebimento do aviso de agravação do 
risco, poderá dar ciência ao Segurado, 
por escrito, de sua decisão de cancelar o 
contrato ou, mediante acordo entre as 
partes, restringir a cobertura contratada;  
b) O cancelamento do contrato só será 
eficaz trinta dias após a notificação, 
devendo ser restituída a diferença do 
prêmio proporcionalmente ao período a 
decorrer;  
c) Na hipótese de continuidade do 
contrato, a Seguradora poderá cobrar a 
diferença de prêmio cabível.  
 

19. AVISO DE SINISTRO, 
PAGAMENTO DAS 
INDENIZAÇÕES E DOCUMENTOS 
PARA REGULAÇÃO 

Os sinistros deverão ser comunicados 
imediatamente pelo Segurado ou por 
seus beneficiários à Central de 
Atendimento Omni, através do telefone 
0800 701 3500. 
A comunicação imediata não desobriga o 
Segurado, seus beneficiários ou os 
respectivos representantes legais de 
comunicar formalmente a Seguradora 
através do envio dos documentos 
descritos nestas condições para análise 
do processo de sinistro e confirmação da 
cobertura de seguro. 
Os documentos deverão ser 
entregues ao agente da rede Omni, 
conforme segue: 
A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) 
dias úteis a partir da entrega de toda 
documentação exigida para o pagamento 
da indenização devida. 
Fica ressalvado o direito da Seguradora 
de solicitar quaisquer outros documentos 
necessários, se existir dúvida fundada e 
justificável. 
20. Documentos Básicos em caso de 

sinistro: 
 

• Carta de Aviso de Sinistro do 
Segurado comunicando a ocorrência 
formalmente, contendo data, hora, 
local, descrição detalhada da 
ocorrência e causa do sinistro;  

• Boletim de Ocorrência Policial 
original ou cópia autenticada;  

• Em caso de sinistro com utilização 
do Cartão de Crédito e Cartão 
Múltiplo na função crédito: Cópia da 
fatura com demonstrativo de 
compras efetuadas através do 
Cartão, com discriminação das 
transações indevidas, decorrentes 
dos riscos cobertos;  

• Em caso de sinistro com utilização 
do Cartão de Débito e Cartão 
Múltiplo na função débito: cópia do 
extrato da conta corrente a qual o 
cartão está vinculado, que 
demonstre as despesas irregulares 
ocorridas no período coberto pelo 
seguro;  

• Cópia dos documentos que 
comprovem os dados cadastrais do 
Segurado, endereço e RG;  

• Relação de todos os seguros que 
garantam o mesmo tipo de prejuízo 
coberto por esta apólice; 

• Cópia simples das faturas do cartão 
(mês anterior ao evento, mês do 
evento e dois meses posteriores ao 
evento). 
 

21. VIGÊNCIA DO RISCO INDIVIDUAL 
21.1. Este seguro é por prazo 
determinado, sem devolução dos 
prêmios pagos nos termos da apólice. 
de refinanciamento deverá ser pago o 
prêmio de seguro pertinente. 
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21.2. O início de vigência da 
cobertura individual será às 24 (vinte e 
quatro) horas da data de aceitação da 
Proposta de Adesão, caracterizada pelo 
pagamento do prêmio, desde que não 
haja manifestação contrária e expressa 
por parte da Seguradora dentro de 15 
(quinze) dias a contar da data de 
recepção da mesma. 
 
22. RECOLHIMENTO E PAGAMENTO 
DO PRÊMIO 
O prêmio de seguro será recolhido à 
vista, no momento da adesão ao contrato 
de financiamento, desde que o cliente 
tenha aderido ao presente seguro e será 
calculado mediante a aplicação da taxa 
constante no item 6 deste manual sobre 
o valor solicitado no contrato de 
financiamento. 
 
23. SUSPENSÃO E REABILITAÇÃO 
DO SEGURO 
As coberturas deste seguro ficarão 
automaticamente suspensas a partir das 
24 (vinte e quatro) horas da referida data 
se o prêmio não for recolhido ao 
Estipulante até a data estabelecida para 
pagamento da parcela única ou de cada 
parcela devida. 
 
24. CANCELAMENTO E RESCISÃO 
Respeitado o período correspondente ao 
prêmio pago, o término de vigência da 
cobertura de cada segurado ocorrerá: 

f) No final do prazo de vigência da 
cobertura individual, se ocorrer antes do 
final da apólice. 
g) Com o falecimento do Segurado 
principal. 
h) Quando a Seguradora recusar a 
manutenção de um segurado após 
recebimento de informações sobre a 
agravação do risco. 
i) Quando o Segurado solicitar, por 
escrito, sua exclusão da apólice. 
j) Pelo descumprimento de qualquer 
dispositivo das condições aplicáveis a 
esta apólice e se constatada qualquer 
das hipóteses prevista no item Perda de 
Direitos. 
 
25. FORO 
Fica eleito o Foro de domicílio do 
Segurado para dirimir quaisquer dúvidas 
sobre o contrato de seguro. 
 
26. DISPOSIÇÕES FINAIS 
Ratificam-se todos os demais termos das 
Condições Gerais e Coberturas 
Adicionais deste seguro. 
O registro deste plano de seguro na 
SUSEP não implica, por parte da 
Autarquia, incentivo ou recomendação à  
sua comercialização. 
 
O Segurado poderá consultar a situação 
cadastral de seu corretor de seguros, no 
site www.susep.gov.br, por meio do 
número de seu registro na SUSEP, nome 
completo, CNPJ ou CPF. 

 
Estipulante: OMNI S/A CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
CNPJ: 92.228.410/0001-02 
 
Seguradora: ZURICH MINAS BRASIL 
SEGUROS S.A., CNPJ 17.197.385/0001-
21. Registro SUSEP nº 05495 
Código SUSEP: 100220043 
Apólice nº: 01.77.9186338 
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 Atenção! A partir do mês de maio de 2019 a presente PROMOÇÃO COMERCIAL sofreu alteração no número do Processo SUSEP, não 

resultando nenhum prejuízo para os clientes participantes, tampouco diminuirão o valor do prêmio e suas chances de contemplação, assim fiquem atentos às alterações constantes neste Regulamento.  
Regulamento da Promoção 

Comercial 
Modalidade Incentivo 

 
 

Nome da Promoção Comercial: 
Seguro Premiado Afinidades 

Zurich 
Produto: Omni Premium 
Cartão / Private Label 
Período de vigência da 
Promoção Comercial: 

01/03/2014 a 01/03/2022   1. A ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, inscrita no CNPJ 

n° 17.197.385/0001-21, doravante denominada empresa PROMOTORA DA PROMOÇÃO, irá mensalmente adquirir Títulos de Capitalização, que serão emitidos pela ZURICH BRASIL CAPITALIZAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ nº 17.266.009/0001-41, doravante denominada (“ZURICH CAPITALIZAÇÃO”), de acordo com a Nota Técnica e a respectiva Condições Gerais aprovadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, conforme Processo SUSEP nº 15414.901506/2019-61, e cederá ao(s) cliente(s)e participante(s) o direito à cessão do(s) sorteio(s) do(s) Título(s) de Capitalização, de acordo com as condições estabelecidas no presente REGULAMENTO desta PROMOÇÃO COMERCIAL.  

2. A OMNI, doravante denominada REPRESENTANTE do Seguro Premiado Afinidades Zurich pertencente a PROMOTORA DA PROMOÇÃO, cuja razão social é Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento, inscrita no CNPJ n° 92.228.410/0001-02, cuja sede social encontra-se localizada na Avenida São Gabriel, nº 555 – 1º andar, Bairro Jardim Paulista - Cidade de São Paulo – no Estado de São Paulo.  3. O cliente que aderir ao Omni Premium Cartão / Private Label do Seguro Premiado Afinidades Zurich, sendo o referido seguro contributário, ou seja, totalmente pago pelo cliente, cuja vigência é de 12 (doze) meses, além de atender as demais condições 
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estabelecidas neste Regulamento, terá o direito de participação em 01 (um) sorteio mensal, que ocorrerá no último sábado do mês subsequente ao mês de adesão e pagamento do prêmio do referido seguro. Se contemplado o cliente participante do Seguro Premiado Afinidades Zurich receberá uma premiação individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bruto de Imposto de Renda, ou seja, R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), líquido de Imposto de Renda. O Imposto de Renda será recolhido pela ZURICH CAPITALIZAÇÃO conforme legislação vigente.  3.1 Para o(s) cliente(s) participante(s) que aderir(em) ao Seguro 

Premiado Afinidades Zurich, concorrerá(ão) ao(s) sorteio(s), previsto(s) nesta PROMOÇÃO COMERCIAL, a partir do mês subsequente a esta adesão e pagamento do prêmio do seu seguro, e nos meses em que estiver em dia com as parcelas previstas pela referida aquisição, enquanto a vigência do seguro e a referida PROMOÇÃO COMERCIAL estiverem vigentes.   3.2 O não pagamento mensal do prêmio do Seguro Premiado Afinidades Zurich excluirá, automaticamente, o direito do(s) cliente(s) 

participante(s) de participar(em) do(s) sorteio(s) previsto(s). Caso o NÚMERO DA SORTE deste(s) cliente(s) participante(s) venha(m) a ser sorteado(s), este(s) não terá(ão) direito(s) a(s) premiação(ões), voltando a participar(em) do(s) sorteio(s) a partir do mês seguinte em que o(s) cliente(s) participante(s) regularizar(em) o(s) pagamento(s) do seu seguro.  3.3 O NÚMERO DA SORTE do(s) cliente(s) participante(s) será(ão) informado(s) no Certificado do Seguro Premiado Afinidades Zurich.  

4. A referida PROMOÇÃO COMERCIAL será realizada em todo Território Nacional.  5. Cada Título contém um número aleatório para concorrer ao sorteio, não repetido na mesma série, composto de 5 (cinco) algarismos, compreendidos entre 00.000 a 99.999.  6. O(s) sorteio(s) será(ão) apurado(s) com base na(s) extração(ões) da Loteria Federal do Brasil, no último sábado de cada mês. Será contemplado o Título, vigente na data de sorteio, cujo NÚMERO DA SORTE coincida, da esquerda para a direita, com as unidades dos 5 (cinco) primeiros prêmios extraídos pela Loteria Federal do Brasil, lidos de cima para baixo conforme exemplo a seguir:  
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  7. Caso não ocorra extração da Loteria Federal na data prevista, será considerada a próxima extração da Loteria Federal do Brasil que venha a ser realizada, desde que respeitado o prazo máximo de 30 (trinta) dias.  8. Caso a Caixa Econômica Federal suspenda definitivamente as extrações da Loteria Federal, ou modifique as referidas extrações de forma que não mais coincidam com as regras de sorteio estabelecidas nesta PROMOÇÃO COMERCIAL, ou 

haja qualquer impedimento à vinculação da Loteria Federal aos sorteios previstos nesta PROMOÇÃO COMERCIAL, a ZURICH CAPITALIZAÇÃO, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, promoverá o(s) sorteio(s) não realizado(s) com aparelhos próprios e em local de livre acesso aos subscritores e aos titulares de títulos, sob fiscalização de auditoria independente e nas mesmas condições previstas nos itens anteriores, dando prévia e ampla divulgação do fato.  9. Os resultados dos sorteios previstos para esta PROMOÇÃO COMERCIAL poderão ser consultados no site http://www.zurich.com.br/, e também através dos resultados das extrações da Loteria Federal do Brasil no site http://www.loterias.caixa.gov.br/, 

bem como em todas as Casas Lotéricas do Brasil.  10. A ZURICH CAPITALIZAÇÃO comunicará expressamente a PROMOTORA DA PROMOÇÃO sobre o resultado da apuração do número sorteado até o 3º (terceiro) dia útil, após a realização de cada sorteio previsto nesta PROMOÇÃO COMERCIAL.  11. A PROMOTORA DA PROMOÇÃO obriga-se a identificar todos os correntistas e agenciadores participantes, cessionários dos direitos dos eventuais Títulos integralmente cedidos, bem como o(s) ganhador(es) do(s) prêmio(s) de sorteio. O(s) contemplado(s) no(s) sorteio(s) será(ão) notificado(s) deste fato pela PROMOTORA DA PROMOÇÃO 

e ou pela ZURICH CAPITALIZAÇÃO, por escrito, mediante correspondência expedida com aviso de recebimento – AR ou por qualquer meio que se possa comprovar. Esta(s) notificação(ões) será(rão) realizada(s) em até 40 (quarenta) dias após a data da realização do sorteio, caso o pagamento do respectivo sorteio não tenha sido efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de sua realização.  11.1 O(s) contemplado(s) só terá(ão) direito(s) ao recebimento da(s) premiação(ões) se o(s) cliente(s) participante(s) estiver(em) rigorosamente em dia com o(s) pagamento(s) do(s) prêmio(s) do 
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Seguro Premiado Afinidades Zurich contratado  12. A ZURICH CAPITALIZAÇÃO efetuará o(s) pagamento(s) da(s) premiação(ões), respeitando o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da realização do sorteio ou da data de recepção da documentação completa, necessária e obrigatória, entregue(s) pelo(s) contemplado(s) a PROMOTORA DA PROMOÇÃO, que por sua vez repassará a ZURICH CAPITALIZAÇÃO diretamente.  13. O(s) contemplado(s) na(s) respectiva(s) apuração(ões) deverá(ão) disponibilizar(em) à PROMOTORA DA PROMOÇÃO, ou a ZURICH CAPITALIZAÇÃO diretamente, os seguintes documentos:  

 13.1 Se Pessoa Física:   a) Cópia simples e legível do documento de identidade (RG), ou, do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), válido, sendo que para este último somente no caso do contemplado for estrangeiro;  b) Cópia simples e legível do CPF; e  c) Cópia simples e legível do comprovante de residência (água, luz, telefone, gás) com validade máxima de 180 (cento e oitenta) dias. O comprovante de residência deverá estar em nome do contemplado selecionado, mas caso o contemplado não possua um comprovante de residência válido, ou em 

seu nome, é possível encaminhar um comprovante de residência em nome de algum parente ou cônjuge, acompanhado de outros documentos que comprovem seu grau de parentesco;  13.2 Se Pessoa Jurídica:   
a) Cópia simples e legível do cartão do C.N.P.J. (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) - Válido.  
b) Cópia simples do último Balanço publicado ou do último Balancete assinado pelo Contador e Diretor, ou, a Declaração com faturamento real, assinado pelo 

Contador e Diretor, ou ainda, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte ou a Declaração Anual do Simples Nacional, se for o caso.  
c) Cópia simples do documento comprobatório da constituição da Pessoa Jurídica, no caso, Contrato Social/ATA e Estatuto.  
d) Cópia simples e legível do documento de identidade (RG), ou, da carteira nacional de habilitação (CNH), válida, ou ainda, do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), válido, sendo que para este último somente no caso do contemplado for 
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estrangeiro, da(s) pessoa(s) físicas autorizada(s) a representar(em) legalmente a Pessoa Jurídica, bom como seu(s) proprietário(s).  Obs.: Caso os proprietários da empresa sejam Pessoas Jurídicas, enviar também cópia simples do documento comprobatório da constituição desta (Contrato Social/Ata e Estatuto) e cópias legíveis dos documentos de RG, CPF e comprovante de residência dos seus proprietários.   14. Obrigatoriamente, também, o(s) contemplado(s) deverá(ão) 

informar à ZURICH CAPITALIZAÇÃO: nacionalidade, profissão, estado civil, telefone(s) para contato, com código de DDD, endereço do e-mail pessoal, patrimônio estimado ou faixa de renda mensal e o seu enquadramento na condição de Pessoa Politicamente Exposta.   14.1 As informações aqui solicitadas poderão serem apresentadas no formulário Solicitação de Pagamento de Sorteio que será disponibilizado pela ZURICH CAPITALIZAÇÃO e visa atender as exigências contidas na Circular SUSEP nº 445/2012, na Circular SUSEP nº 569/2018, na Circular SUSEP nº 576/2018 e na Circular SUSEP nº 

582/2018.  14.2 As documentações e as informações aqui solicitadas deverão ser entregues a PROMOTORA DA PROMOÇÃO, que por sua vez será a responsável em repassar à ZURICH CAPITALIZAÇÃO, para, caso esteja de acordo com as exigências aqui estabelecidas, providenciar a liberação do(s) respectivo(s) pagamento(s) do(s) prêmio(s).  15. Concluída as análises dos documentos encaminhados ou disponibilizados pela PROMOTORA DA PROMOÇÃO, uma vez preenchidas todas as condições 

de participação, o(s) contemplado(s) será(ão) declarado(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) sorteio(s) previsto(s) nesta PROMOÇÃO COMERCIAL, fazendo jus ao(s) prêmio(s) aqui estabelecido(s) para cada sorteio.  16. O(s) pagamento(s) do(s) prêmio(s) do(s) sorteio(s) somente será(ão) realizado(s) depois que todos os dados e documentos previstos nos itens 13 e 14 forem entregues pelo(s) contemplado(s). O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de recebimento dos documentos e das informações solicitadas.  17. Caso a opção do(s) contemplado(s) seja(m) em 
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receber(em) o valor devido da sua premiação em dinheiro (moeda corrente nacional), o(s) contemplado(s) deverá(ão) informar(em) os seus dados bancários ou a opção de recebimento através de OP (Ordem de Pagamento).   A) Na hipótese do(s) contemplado(s) optar(em) pelo recebimento por meio de depósito bancário, a ser realizado em conta corrente bancária de sua titularidade, deverá(ão) enviar um comprovante de seus dados bancários junto com os documentos e as informações solicitadas nos itens 13 e 14. B) Já na hipótese do(s) contemplado(s) optar(em) em receber 

via OP (Ordem de Pagamento), o(s) mesmo(s) deverá(ão) assinar(em) um recibo junto ao agente financeiro, Banco Santander (Brasil) S/A, quando do recebimento do valor, junto ao caixa do Banco. Para recebimento do valor devido o(s) contemplado(s) deverá(ão) apresentar(em) no momento do saque um documento válido com foto, RG com CPF e ou RNE, válido(s), este último somente no caso do(s) contemplado(s) ser(em) estrangeiro(s). C) A ZURICH CAPITALIZAÇÃO efetuará o(s) pagamento(s) do(s) 

prêmio(s) ao(s) contemplado(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento da documentação e das informações completas, conforme expostos nos itens 13 e 14. Na hipótese de ausência de dados bancários do(s) contemplado(s) a ZURICH CAPITALIZAÇÃO irá efetuar o pagamento da premiação devida via OP (Ordem de Pagamento) junto ao Banco Santander (Brasil) S/A.  18. Os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre o Título estarão a cargo de quem a lei determinar. 

 19. O contemplado que for selecionado mediante sorteio do NÚMERO DA SORTE, a ele concedido, será comunicado pela PROMOTORA DA PROMOÇÃO, que lhe informará, para fins de recebimento do prêmio, sobre os procedimentos complementares àqueles aqui previstos.  20. Na eventualidade do contemplado vir a falecer o prêmio será entregue ao espólio, na pessoa do seu inventariante, ou, no caso de conclusão do inventário o prêmio será entregue ao(s) herdeiro(s). Não havendo processo de inventário, em razão do contemplado não possuir bens a serem partilhados, o prêmio será 
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entregue ao(s) sucessor(es) legal(is) do referido contemplado, desde que devidamente comprovada tais condições, nos termos da Legislação aplicável.  21. A participação nesta PROMOÇÃO COMERCIAL caracteriza a aceitação e o reconhecimento integral dos termos e condições do presente Regulamento.  22. O(s) contemplado(s) autorizam, desde já, a utilização de seu(s) nome(s), imagem(ns) e som de voz para divulgação do resultado da PROMOÇÃO COMERCIAL, em quaisquer meios de comunicação (mídia eletrônica ou impressa), sendo esta autorização válida por um período de 1 (um) ano a seguir a data final da PROMOÇÃO 

COMERCIAL, objeto deste Regulamento, através do qual o(s) contemplado(s)  não tem(rão) nenhum direito a qualquer remuneração e/ou compensação. A autorização é exclusiva para este fim, não significa, nem implica ou resulta em obrigatoriedade de divulgação, sendo esta facultativa à PROMOTORA DA PROMOÇÃO.  23. A presente PROMOÇÃO COMERCIAL não está vinculada a qualquer outra Promoção da PROMOTORA DA PROMOÇÃO em vigor durante seu prazo, portanto seus benefícios/prêmios não são cumulativos.  24. O(s) contemplado(s)  poderá(ão) ser(em) excluído(s) automaticamente desta PROMOÇÃO COMERCIAL em 

caso de suspeita de fraude ou fraude comprovada, podendo ainda responder(em) por crime de falsidade ideológica ou documental, não preenchimento dos requisitos previamente determinados e/ou em decorrência de informações incorretas ou equivocadas, de acordo com as regras deste Regulamento.  25. Os direitos à participação no sorteio pelo NÚMERO DA SORTE, e ao eventual recebimento do prêmio são pessoais e intransferíveis, não sendo permitida sua negociação pelo participante e contemplado, em quaisquer termos e condições. Sendo constatada a negociação do NÚMERO DA SORTE, representativo dos direitos cedidos, esse será cancelado, e os envolvidos serão excluídos 

da PROMOÇÃO COMERCIAL, cabendo a PROMOTORA DA PROMOÇÃO comunicar à ZURICH CAPITALIZAÇÃO as exclusões.  26. Esse título de capitalização está vinculado a um evento promocional de caráter comercial e a PROMOTORA DA PROMOÇÃO cederá gratuitamente o direito de participação em sorteio(s) conforme previsto(s) nesta PROMOÇÃO COMERCIAL.  27. Caberá exclusivamente à PROMOTORA DA PROMOÇÃO, por meio de uma comissão independente, avaliar e decidir sobre os casos omissos e as dúvidas suscitadas durante a realização da PROMOÇÃO COMERCIAL, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. 
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 28. A PROMOÇÃO COMERCIAL poderá ser alterada ou suspensa a qualquer momento, mediante simples comunicação aos correntistas participantes, no caso de restrição legal ou regulamentar ou se houver determinação da SUSEP nesse sentido.  29. É proibida a venda de título de capitalização a menores de 16 (dezesseis) anos.  30. O cliente poderá consultar a situação cadastral do corretor, intermediador da venda, no sítio www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.  31. A aprovação do Título de Capitalização pela SUSEP não 

implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.  32. Fica desde já eleito o foro da Comarca do domicilio do participante para solução de quaisquer questões referente a presente PROMOÇÃO COMERCIAL.  Regulamento da PROMOÇÃO COMERCIAL disponível no site: https://www.zurich.com.br/pt-br/seguros-empresariais/capitalizacao.   Condições Gerais do Título de Capitalização disponível no site: https://www.zurich.com.br/pt-br/seguros-empresariais/capitalizacao.  

               
TERMO DE CESSÃO DE 

DIREITO DE PARTICIPAÇÃO EM 
SORTEIOS DE TÍTULOS DE 

CAPITALIZAÇÃO   Pelo presente termo a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, inscrita no CNPJ n° 17.197.385/0001-21, que é a 

empresa PROMOTORA DA PROMOÇÃO e detentora dos Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, cede gratuitamente ao(s) correntista(s) participante(s) que aderir(em) a PROMOÇÃO COMERCIAL, o direito de participação em sorteio(s), conforme regras definidas neste REGULAMENTO DA PROMOÇÃO, disponível no site: https://www.zurich.com.br/pt-br/seguros-empresariais/capitalizacao, e que estará disponível durante todo período de vigência desta PROMOÇÃO COMERCIAL. Os sorteios serão garantidos por Títulos de Capitalização emitidos pela ZURICH BRASIL CAPITALIZAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ nº 17.266.009/0001-41, aprovado conforme Processo SUSEP nº 15414.901506/2019-61. 
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