
Informações Gerais
Resumo das Condições Contratuais

Seguro Prestamista 

O QUE É O SEGURO
É um Seguro opcional que garante liquidação total ou parcial da 
sua dívida assumida com a Quero-Quero  em decorrência de 
eventos cobertos, de acordo com as coberturas contratadas. É 
ofertado pela Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil, 
empresa controlada pela The Warranty Group, Inc., grupo com mais 
de 50 anos de experiência no mercado mundial, oferecendo 
seguros e serviços relacionados à proteção de bens e de pessoas.

VANTAGENS DO SEGURO
Não espere que os imprevistos aconteçam, se adiante a eles, 
adquira o Seguro Prestamista e conte com tudo que ele pode 
lhe oferecer.
„Poupar a família de transtornos com dívidas não pagas;
„Proteção contra imprevistos financeiros, como em caso de 
desemprego ou perda de renda;
„Ampla cobertura e fácil contratação;
„Central de Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, inclusive feriados.

OBJETIVO DO SEGURO
O Seguro Prestamista tem por objetivo garantir o pagamento de 
Indenização ao Credor (Representante de Seguro/Instituição 
Financeira) e/ou ao Segurado ou Beneficiário, até o limite do 
Capital Segurado contratado para liquidação de parte ou da 
totalidade da dívida contraída pelo Segurado junto ao 
Representante de Seguro/Instituição Financeira e descrita no 
Bilhete, na ocorrência de Risco Coberto que caracterize o Sinistro, 
respeitadas as Condições Contratuais deste Seguro. Durante 
sua vigência, o Seguro garante a liquidação total ou parcial da sua 
dívida, de acordo com o Limite Máximo de Indenização de cada 
cobertura, descritos no Bilhete. A Seguradora não indenizará 
valores referentes a parcelas vencidas e não pagas na data da 
ocorrência do sinistro, bem como seus encargos financeiros e 
qualquer parcela de financiamento anterior a contratação deste 
seguro.

Confira no Bilhete de Seguro a(s) cobertura(s) que você está 
adquirindo:

Morte por Causas Naturais e Acidentais: No caso de morte do 
Segurado, é garantido o pagamento de uma indenização ao Credor 
(Representante de Seguro/Instituição Financeira) ou ao 
Beneficiário, conforme o caso, limitada ao valor do Capital 
Segurado contratado para esta cobertura.

Invalidez Permanente Total por Acidente: Neste caso, garante 
em decorrência da perda ou da impotência funcional definitiva total 
de um membro ou órgão por lesão física causada por Acidente 
Pessoal ocorrido durante o Período de Cobertura, constatada e 
avaliada quando da alta médica definitiva, após a conclusão do 
tratamento ou após esgotados os recursos terapêuticos 
disponíveis, inclusive o tratamento fisioterápico de recuperação 
funcional, o pagamento de uma Indenização ao Credor 
(Representante de Seguro/Instituição Financeira) ou ao 
Beneficiário, conforme o caso, limitada ao valor do Capital 
Segurado contratado para esta cobertura.

Perda de Emprego Involuntária: Indenização ao Credor 
(Representante de Seguro/Instituição Financeira) ou ao Segurado, 
conforme o caso, se o Segurado vier a perder a renda em razão de 
demissão involuntária do emprego, sob a forma de prestação 
mensal, em número de parcelas e valor estabelecido no Bilhete. 
Para ter direito a Indenização é necessário que o Segurado 
comprove vínculo empregatício de no mínimo 12 meses 
contínuos sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, 
mediante o devido registro em carteira de trabalho.

Perda de Renda por Incapacidade Temporária por Acidente ou 
Doença: Somente elegível para pessoas físicas, profissionais 
liberais ou autônomos devidamente comprovados, garante a 
Indenização ao Credor (Representante de Seguros/Instituição 
Financeira) ou ao Segurado/Beneficiário, conforme o caso, se 
ocorrer incapacidade temporária em consequência de Acidente 
Pessoal ou Doença, que impossibilite de exercer sua atividade 
laborativa principal por período superior a 30 dias ininterruptos, e 
que seja devidamente constatada e avaliada, conforme previsto 
nas Condições Contratuais. Será considerada atividade laborativa 
principal do Segurado aquela através da qual ele obteve maior 
renda no período de 12 meses anteriores ao sinistro.

As regras, condições e taxas deste Seguro têm como base e 
são aplicáveis apenas à elegibilidade aqui prevista, de 
pessoas físicas com idade mínima de 18 anos e máxima de 65 
anos na data do ingresso ao seguro e que se encontrem em 
perfeitas condições de saúde e em plena atividade laborativa 
na data da respectiva contratação do seguro.

    
  

CARÊNCIA
É o período ininterrupto de dias, com início a partir da data de adesão 
ao seguro, em que as garantias contratadas não terão cobertura. 
Consulte no Bilhete o período de carência da cobertura contratada.

FRANQUIA
É um período ininterrupto de dias, com início a partir da data da 
ocorrência do sinistro, no qual o Segurado ainda é responsável 
pelos  compromissos que vencerem neste período.

O QUE O SEGURO NÃO COBRE
Não estão cobertos por quaisquer das coberturas deste 
Seguro, e por isso não conferem direito à Indenização, os 
eventos ocorridos, mesmo durante o Período de Cobertura, 
em consequência: a) de uso de material nuclear para 
quaisquer fins, incluindo explosão nuclear provocada ou não, 
bem como a contaminação radioativa ou exposição a 
radiações nucleares ou ionizantes; b) de invasões 
hostilidades, atos ou operações de guerra, declarada ou não, 
de guerra química ou bacteriológica, de guerra civil, de 
guerrilha, de revolução, agitação, motim, revolta, sedição, 
sublevação ou outras perturbações de ordem pública e delas 
decorrentes, exceto quando se tratar de prestação de serviço 
militar ou de atos de humanidade em auxílio de outrem; c) 
direta ou indireta de ato terrorista, cabendo à Seguradora 
comprovar com documentação hábil, independentemente de 
seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente 
reconhecido como atentatório à ordem pública pela 
autoridade pública competente; d) de epidemias e pandemias 
declaradas por órgão competente, gripe aviária, exceto 
escapamento acidental de gazes e vapores de caráter coletivo;   

NÚMERO DA SORTE coincida, da esquerda para a direita, com os 
algarismos das unidades simples dos cinco primeiros prêmios 
extraídos pela Loteria Federal, lidos de cima para baixo conforme 
exemplo a seguir: 

10. Não ocorrendo extração da Loteria Federal na data prevista, o 
sorteio correspondente será adiado para a primeira extração da 
Loteria Federal que vier a ser realizada. Se esta, por qualquer 
motivo também não se realizar a Mapfre Capitalização promoverá, 
com a presença de um representante de Auditoria Independente e o 
livre acesso dos subscritores/titulares, o sorteio de cinco números, 
em sua sede na sexta-feira subsequente, divulgando o resultado 
em jornal de grande circulação. A extração da Loteria Federal 
poderá ser acompanhada através do site da instituição, bem como 
em todas as casas lotéricas.
11. A promoção terá início em 01/02/2017 com data de término 
indefinido.
12. O Segurado começará a concorrer aos sorteios a partir do mês 
imediatamente seguinte ao mês da emissão do Bilhete de Seguro 
Prestamista - Parcela Protegida Quero-Quero e continuará 
concorrendo nos demais meses que se seguirem nas datas 
previstas, durante a vigência do seguro prestamista adquirido.
13. Havendo Segurado contemplado, a presente cessão 
aperfeiçoar-se-á, ficando condicionada à aceitação por parte do 
Segurado de todos os seus termos.  Os Segurados contemplados 
autorizam a utilização de seu nome, imagem e som de voz para 
divulgação do resultado do sorteio e sua premiação 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, objeto deste regulamento, através do qual o 
segurado não terá 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. Os 
segurados contemplados garantem que não há terceiros 
detentores de direitos exclusivos sobre a exibição, publicação, 
distribuição, reprodução e/ou colocação em negócios de sua 
imagem, nome, voz e/ou seus detalhes. Consequentemente, o 
Segurado contemplado manterá a PROMOTORA DA 
PROMOÇÃO e/ou suas agências de publicidade protegidas contra 
quaisquer queixas de responsabilidade levantadas por terceiros em 
relação a esta divulgação.
14. A apuração do sorteio será efetuada pela Mapfre Capitalização 
S.A, após a divulgação do resultado da extração Loteria Federal 
correspondente, e informado à PROMOTORA DA PROMOÇÃO, 
até o 3º dia útil, após a realização do sorteio, que por sua vez 
identificará o SEGURADO contemplado e comunicará a MAPFRE 
Capitalização S.A.
15. O segurado contemplado será comunicado através do 
representante de Seguros Quero-Quero através de telefonema, 
telegrama, e-mail ou SMS.
16. Os prêmios serão entregues somente após apresentação pelo 
Segurado premiado dos seguintes documentos: cópia do CPF, RG e 
comprovante de residência atualizado (inferior a 180 dias) e 
Declaração Pessoa Física MAPFRECAP devidamente assinada que 
será fornecido pela Mapfre Capitalização S.A. No caso de estrangeiro, 
deverá ainda apresentar cópia do RNE e Declaração de Pessoa 
Politicamente exposta. A não apresentação dos documentos 
necessários e obrigatórios para o pagamento da premiação, conforme 
legislação vigente, implicará no não recebimento da premiação. A 
MAPFRE Capitalização S.A efetuará o pagamento da premiação 
respeitando o prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data do 
respectivo sorteio, desde que recepcionado toda documentação 
completa para pagamento da premiação. O pagamento do valor da 
premiação dar-se-á por meio de depósito em conta corrente ou conta 

poupança de titularidade do contemplado e o respectivo comprovante 
servirá como prova da entrega e quitação do prêmio.
17. Os prêmios não poderão ser substituídos por outros produtos, e 
serão pessoais e intransferíveis. 
18. No caso de falecimento do Segurado contemplado, o prêmio do 
sorteio será entregue ao respectivo espólio na pessoa de seu 
inventariante. Não havendo processo de inventário, será entregue 
aos herdeiros do contemplado, desde que devidamente 
comprovada esta condição. 
19. A Promoção poderá ser alterada ou suspensa a qualquer 
momento, mediante simples comunicação aos Participantes, no 
caso de restrição legal ou regulamentar, ou se houver 
determinação da SUSEP nesse sentido.
20. O Regulamento, bem como os resultados dos sorteios estarão 
disponíveis para consulta do segurado através do canal de 
atendimento 0800 701 0119 da seguradora ou na loja onde o 
seguro foi adquirido.
21 . O Segurado contemplado que não reclamar seu prêmio em 90 
(noventa) dias corridos, contados a partir da data em que será 
comunicado, perderá o direito ao mesmo.
22. A aprovação do Título de Capitalização pela SUSEP não 
implica, por parte da autarquia, em incentivo ou recomendação à 
sua aquisição, representando exclusivamente, sua adequação às 
normas em vigor.
23. Fica desde já, eleito o foro da Comarca do domicílio do 
segurado participante para solução de quaisquer questões 
referentes a presente promoção.

CANAIS DE ATENDIMENTO DA SEGURADORA

Se você já contatou o serviço de atendimento ao consumidor e não 
ficou satisfeito com a solução apresentada, poderá, com o número 
do protocolo, acionar a Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira das 8h30 às 
18h00, exceto feriados)

As Condições Contratuais do Seguro na íntegra, estão disponíveis 
na loja onde o Produto Segurado foi adquirido e também podem ser 
consultadas no site da seguradora: www.virginiasurety.com.br.
Este material apresenta apenas uma breve descrição das 
Condições Contratuais deste Seguro. Para esclarecimentos de 
dúvidas, informações, atendimento ou sinistros, entre em contato 
por meio dos nossos canais de atendimento. 

Este seguro é garantido pela Virginia Surety Companhia de 
Seguros do Brasil, CNPJ/MF 03.505.295/0001-46, Av. Pereira 
Barreto, 1395, 2º ao 4° Andar - Santo André / SP - CEP: 09190-610. 
Processo SUSEP: 15414.900080/2014-14. O registro deste plano 
na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou 
recomendação à sua comercialização.
É proibido condicionar desconto no preço do bem à aquisição 
do seguro. A comercialização do seguro é fiscalizada pela SUSEP. 
Mais informações podem ser consultadas por meio da SUSEP: 
0800 021 8484 ou www.susep.gov.br, pelo link “Consulta de 
Produtos”.

Pagamento de até 6 parcelas do 
financiamento até o limite máximo 

de indenização de R$200,00 
(duzentos reais) por parcela

Pagamento de até 6 parcelas do 
financiamento até o limite máximo 

de indenização de R$200,00 
(duzentos reais) por parcela

(**)

(*) Exceto para eventos decorrentes de suicídio ou sua tentativa, quando o período de carência será 
de 2 anos ininterruptos, contados da data de aceitação do seguro.
(**) Exceto para eventos decorrentes de acidentes, para os quais não haverá carência.

(*)
financiamento limitados ao

......
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Atendimento ao Segurado
0800 701 0119

Atendimento Online via Chat
www.virginiasurety.com.br

Deficientes auditivos ou de fala
0800 728 0837

E-mail
 atendimento@virginiasurety.com.br

Ouvidoria
0800 727 4586

ouvidoria@virginiasurety.com.br
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REGULAMENTO, disponível para consulta através do canal de 
atendimento 0800 701 0119 da seguradora ou na loja onde o 
seguro foi adquirido. Os sorteios, desde que respeitadas as 
condições previstas, serão garantidos por Títulos da Capitalização 
emitidos pela MAPFRE Capitalização S.A., CNPJ sob o nº 
09.382.998/0001-00, Processo SUSEP nº 15414.001725/2012-72. 
Esta cessão de direitos somente se aperfeiçoará com a reclamação 
do prêmio pelo Segurado contemplado, que deverá fazê-lo no 
prazo máximo de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir 
da data em que será comunicado, perderá o direito ao mesmo.

REGULAMENTO - PROMOÇÃO COMERCIAL - PARCELA 
PROTEGIDA QUERO-QUERO
1. A VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL 
que é a PROMOTORA DA PROMOÇÃO, a seguradora responsável 
pelo Seguro Prestamista - Parcela Protegida Quero-Quero e 
proprietária de Títulos de Capitalização da Modalidade Incentivo 
emitidos pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S.A – MAPFRECAP, 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.382.998/0001-00, que lhe permite a 
participação em sorteios de acordo com as regras especificadas nas 
Condições Gerais dos Títulos e no presente Regulamento. A 
PROMOTORA DA PROMOÇÃO irá mensalmente adquirir Títulos de 
Capitalização, que serão por ela integralmente custeados, e cederá 
aos Segurados participantes, gratuitamente, o direito de participar em 
sorteios mensais vinculados ao Títulos de Capitalização, desde que 
preenchida as condições constantes neste regulamento. 
2. Os Títulos foram emitidos de acordo com Nota Técnica, e suas 
respectivas Condições Gerais, aprovadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP conforme Processo nº. 
15414.001725/2012-72.
3. A atual promoção Parcela Protegida Quero-Quero não está 
vinculada a qualquer outra ação ou campanha da PROMOTORA 
DA PROMOÇÃO, em vigor durante a sua duração.
4. A participação do Segurado nos sorteios está condicionada à: (i) 
emissão do Bilhete de Seguro Prestamista – Parcela Protegida 
Quero-Quero pela PROMOTORA DA PROMOÇÃO, (ii) o Bilhete 
de Seguro deverá estar válido na data do sorteio e (iii) pela 
aceitação do Segurado de todas as regras definidas neste 
Regulamento e Termo de Cessão de Direito. Caso o segurado não 
aceite estas regras deverá manifestar expressamente junto à 
PROMOTORA DA PROMOÇÃO.
5. Participam desta promoção todas as pessoas físicas, maiores de 18 
(dezoito) anos até 65 (sessenta e cinco) anos, residentes e 
domiciliadas em todo o território nacional, inclusive os funcionários das 
empresas participantes Envolvidas na promoção, desde que tenham 
adquirido o Seguro Prestamista – Parcela Protegida Quero-Quero.
6. Ao adquirir o Seguro Prestamista - Parcela Protegida Quero-
Quero o Segurado, considerando as regras previstas neste 
Regulamento, receberá gratuitamente um Certificado de Cessão 
de Direitos de Participação em 01 (um) sorteio mensal, e o 
Regulamento contendo todas as características da promoção, 
tendo como premiação o valor bruto de Imposto de Renda de R$ 
5.000,00 (Cinco mil reais), com incidência de 25% (vinte e cinco por 
cento) de Imposto de Renda o que corresponde ao valor de R$ 
3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), líquido de Imposto 
de Renda . O Segurado receberá um NÚMERO DA SORTE, a cada 
Seguro adquirido, sendo que o NÚMERO DA SORTE será 
informado no Bilhete de Seguro, o qual será definido 
ALEATORIAMENTE numa série de 100.000 (cem mil) Títulos, que 
serão numerados de “00.000” a “99.999”.
6.1. A premiação será paga aos Segurados contemplados sempre 
líquida de Imposto de Renda, sendo que o desconto do Imposto de 
Renda será na forma da legislação em vigor e retido diretamente na 
fonte da MAPFRE Capitalização S.A. 
7. O NÚMERO DA SORTE dado ao Segurado é intransferível e terá 
validade para todos os sorteios que ocorrerem durante a vigência 
do Seguro Parcela Protegida Quero-Quero. 
8. O sorteio será apurado pela extração da Loteria Federal, 01 
(um) por mês, no último sábado de cada mês. 
9. Será contemplado o Título, vigente na data do sorteio, cujo 

e) de doação de órgãos e transplantes inter-vivos; f) de 
suicídio, ou sua tentativa, cometido dentro dos primeiros 24 
meses da Vigência inicial do contrato, ou da sua recondução 
depois de suspenso; g) de tufões, furacões, ciclones, 
terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras 
convulsões da natureza; h) de atos ilícitos dolosos praticados 
pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo representante legal 
de um ou de outro; i) de atos ilícitos dolosos praticados por 
sócios controladores, dirigentes, administradores ou 
Representantes de Seguro; j) de ato reconhecidamente 
perigoso praticado pelo Segurado, que não seja motivado por 
necessidade justificada, salvo se decorrentes da utilização de 
meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço 
militar, da prática de esportes, ou de atos de humanidade em 
auxílio de outrem; k) de acidentes decorrentes de ação da 
temperatura do ambiente ou influência atmosférica, salvo 
quando a elas o Segurado ficar sujeito em decorrência de 
acidente coberto; l) de acidentes decorrentes de alterações 
anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, salvo de origem 
traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou 
luxações, radiologicamente comprovadas; m) de 
intercorrências ou complicações consequentes da realização 
de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não 
decorrentes de acidente coberto; n) de lesões decorrentes, 
dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços 
repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham 
relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as 
lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – 
LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – 
DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou 
similares que venham a ser aceitas pela classe médico-
científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, 
inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e o) de situações 
reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou 
assemelhadas, como "invalidez acidentária", nas quais o 
evento causador da lesão não se enquadre integralmente na 
caracterização de invalidez por acidente pessoal, tal qual 
definido nas Condições Contratuais deste Seguro.

Além dos eventos citados acima, não serão considerados 
eventos cobertos:

Em casos de Invalidez Permanente Total por Acidente: a) 
intercorrências e complicações consequentes de realização 
de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não 
decorrentes de acidente coberto; b) doenças profissionais, 
quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, 
desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por 
acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e 
embolias, resultantes de ferimento visível; c) a perda de dentes 
e os danos estéticos não dão direito a indenização por 
invalidez permanente; e d) acidentes ocorridos em 
consequência de lesão intencionalmente auto-infligida ou 
qualquer outro tipo de atentado deste gênero, salvo tentativa 
de suicídio após os primeiros dois anos de vigência inicial do 
contrato, ou da sua recondução depois de suspenso. 

Em caso de Perda de Emprego Involuntária: a) Aposentadoria 
do Segurado por Instituições Oficiais ou Entidades Privadas; 
b) Jubilação ou pensão do Segurado; c) Renúncia ou perda 
voluntária do vínculo empregatício; d) Rescisão indireta 
prevista na legislação trabalhista, caso os requisitos para a 
caracterização da rescisão indireta, já estivessem 
estabelecidos antes da data do fim da carência prevista nesta 
cobertura; e) desemprego ocorrido dentro do período de 
carência estabelecido no Bilhete; f) Trabalhos de profissionais 
liberais ou funcionários que tenham cargo público com 
estabilidade de emprego; g) Término de um contrato de 
trabalho por tempo determinado, inclusive contratos de 
estágios; h) Demissão por justa causa do trabalhador 
Segurado; i) Atos ilícitos, guerra, revolução, motim ou 
perturbações de ordem pública; e j) Campanhas de demissão 

em massa. Para fins deste Seguro considerar-se-á demissão 
em massa o caso de empresas que demitam mais de 10% do 
seu quadro de pessoal no mesmo mês.

Em caso de Perda de Renda por Incapacidade Temporária por 
Acidente ou Doença: a) Incapacidades, doenças, lesões 
traumáticas e cirurgias comprovadamente anteriores ao início 
da Vigência do Risco Individual, para as quais o Segurado 
tenha procurado ou recebido atendimento médico-hospitalar 
de qualquer natureza, mesmo que os afastamentos sejam 
decorrentes de agravamento, sequela ou reaparecimento 
destas, ou de seus sintomas e sinais, ou ainda, das 
complicações crônicas ou degenerativas delas consequentes; 
b) Hospitalização para Check-up; c) Gravidez e suas 
consequências, exceto quando diretamente decorrentes de 
um acidente pessoal; d) Tratamento para esterilização, 
fertilização e mudança de sexo; e) Cirurgias plásticas, exceto 
aquelas com finalidade comprovadamente restauradora de 
função diretamente afetada por eventos cobertos pelo Seguro; 
f) Tratamento para obesidade em suas várias modalidades; g) 
Envenenamento de caráter coletivo; h) Procedimentos não 
previstos no Código Brasileiro de Ética Médica e os não 
reconhecidos pelo Serviço Nacional de Fiscalização de 
Medicina e Farmácia; i) Doenças infecciosas de notificação 
compulsória, bem como toda e qualquer consequência, 
inclusive infecções oportunistas delas decorrentes; j) Doenças 
de características reconhecidamente progressivas tais como: 
fibromialgia, artritereumatóide e osteoartrose; k) Luxações 
recidivantes de qualquer articulação; l) As instabilidades 
crônicas de qualquer articulação; m) As lombalgias, 
lombociatalgias ciáticas, síndrome pós-laminectomia, hérnias 
discais degenerativas e protusões discais degenerativas; n) 
Dorsalgias, radiculopatias, ciáticas e outras neurites; o) 
Laserterapia, Escleroterapia e Microcirurgia de varizes em 
membros inferiores e superiores (ou em qualquer outra região 
da superfície corporal) por qualquer técnica, bem como 
fulguração de teleangectasias; p) Entorses, distenções, 
contusões; q) Fraturas de elementos dentários e r) Perda de 
renda por incapacidade temporária por doença ocorrida dentro 
do período de carência estabelecido no Bilhete.

VIGÊNCIA
A vigência do seguro se inicia a partir das 24hs da data do 
pagamento do prêmio, respeitando-se o período de carência quando 
houver. Consulte no seu Bilhete de Seguro o período de vigência.

ARREPENDIMENTO, CANCELAMENTO E EXTINÇÃO DO 
SEGURO
Nos primeiros 7 dias após a emissão do Bilhete, ou após o 
pagamento da primeira parcela do seguro (o que ocorrer por 
último) o Segurado poderá desistir do SEGURO, com a devolução 
integral do valor pago pelo prêmio. Após esse período, você poderá 
efetuar o cancelamento a qualquer momento, providenciando os 
documentos necessários. A Seguradora, neste caso, reterá o IOF, além 
da parcela do prêmio proporcional ao período de cobertura já 
decorrido. Tanto o arrependimento quanto o cancelamento podem ser 
solicitados na loja ou por meio dos canais de atendimento da 
Seguradora. O seguro também será cancelado na ocorrência de 
infrações ou fraudes praticadas pelo Segurado e/ou seu 
beneficiário, com propósito de obter vantagem ilícita do Seguro.

COMO ACIONAR O SEGURO
Caso haja necessidade de acionar o seguro, você deverá entrar em 
contato com a Seguradora. Ao entrar em contato com a Central de 
Atendimento será solicitado o envio das documentações 
necessárias descritas no Bilhete de Seguro. Nosso atendente 
orientará sobre os procedimentos e, após a confirmação de 
recebimento da documentação, bem como feita a análise dos 
mesmos, a Seguradora fará a regulação do sinistro. A Seguradora 
terá o prazo de 30 dias para a liquidação total ou parcial da 
dívida, de acordo com a cobertura contratada e o Limite 
Máximo de Indenização.

Serão solicitados os seguintes documentos no momento do sinistro:

Em caso de Morte por Causas Naturais ou Acidentais do 
Segurado: a) Formulário de comunicação de Sinistro fornecido 
pela seguradora, devidamente preenchido e assinado pelo 
beneficiário e/ou médico assistente, quando aplicável; b) Certidão 
de óbito (original ou cópia autenticada); c) Cópia do RG, CPF e 
comprovante de residência do Beneficiário; d) Cópia do boletim de 
ocorrência policial, quando aplicável; e) Cópia da certidão de 
casamento do segurado, quando aplicável; f) Cópia do CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação) quando o segurado for condutor 
do veículo envolvido no acidente de trânsito; g) Cópia do laudo do 
exame necroscópico fornecido pelo IML; h) Cópia do CAT 
(Comunicação de Acidente do Trabalho), quando aplicável. 

Em caso de Invalidez Permanente Total por Acidente: a) 
Formulário de comunicação de Sinistro fornecido pela seguradora, 
devidamente preenchido e assinado pelo segurado, beneficiário 
e/ou médico assistente, quando aplicável; b) Cópia do boletim de 
ocorrência policial, quando aplicável; c) Cópia do CAT 
(Comunicação de Acidente do Trabalho), quando aplicável; d) 
Cópia do exame de corpo delito, quando indicado e fornecido pelo 
IML, quando aplicável; e) Relatório médico contendo as sequelas 
definitivas, discriminadas em grau e percentual; f) Cópia do CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação) quando o segurado for condutor 
do veículo envolvido no acidente de trânsito. A Invalidez 
Permanente deve ser comprovada através de declaração 
médica. A aposentadoria por invalidez concedida por 
instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não 
caracteriza por si só o estado de invalidez permanente.

Em caso de Perda de Emprego Involuntária: a) Cópia autenticada 
do Termo de Rescisão Contratual; b) Cópia autenticada das páginas 
da carteira de trabalho, referente à página da foto, qualificação civil, 
último registro de trabalho e página seguinte em branco. Em caso 
de desemprego, as informações deverão ser atualizadas 
mensalmente pelo Segurado, para comprovação do estado de 
desemprego e para continuidade do processo de indenização.
Para ter direito à cobertura de Perda de Emprego 
Involuntária, é obrigatório que o empregado tenha cumprido 
o Aviso Prévio ou encaminhe documento que comprove a 
dispensa do mesmo, observadas as demais disposições das 
Condições Contratuais do Seguro.

Em caso de Perda de Renda por Incapacidade Temporária por 
Acidente ou Doença: a) Cópia do boletim de ocorrência; b) Relatório 
médico contendo as sequelas definitivas, discriminadas em grau, 
percentual e tempo de afastamento para tratamento; c) Cópia dos 
exames (laboratoriais, radiológicos e etc.) realizados para 
confirmação do diagnóstico e/ou durante o acompanhamento da 
patologia; d) Cópia do CNH (Carteira Nacional de Habilitação) quando 
o segurado for condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito; 
e) Cópia do documento comprobatório de ser profissional 
autônomo/liberal (Comprovante de recolhimento do INSS, declaração 
de Imposto de Renda Pessoa Física – IRRF ou Carnê Leão ou 
Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA).
É facultada à Sociedade Seguradora, em caso de dúvida fundada 
e justificável, a adoção de medidas que visem à plena elucidação 
do Sinistro, podendo, inclusive, solicitar documentos que julgar 
necessários para tanto. Neste caso, a contagem do prazo para 
liquidação do Sinistro será suspensa e voltando a correr na data 
em que ocorrer a entrega da documentação solicitada.

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE PARTICIPAÇÃO EM 
SORTEIOS DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO
Pelo presente termo, a VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE 
SEGUROS DO BRASIL, doravante denominada PROMOTORA 
DA PROMOÇÃO e detentora dos Títulos de Capitalização da 
Modalidade Incentivo, cede gratuitamente aos segurados do 
Seguro Prestamista - PARCELA PROTEGIDA QUERO-QUERO, o 
direito de participação em sorteios mensais, a serem realizados no 
último sábado de cada mês com base nos resultados das extrações 
da Loteria Federal do Brasil, conforme especificado no 
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