CARACTERÍSTICAS DO SEGURO PROTEÇÃO DÁ SORTE
,1)250$d¯(635(/,0,1$5(6
As condições e limitações do produto e dos serviços disponibilizados na íntegra estão
previstas nas Condições Gerais do Seguro, disponíveis no site www.tokiomarine.com.br,
FXMDOHLWXUDUHFRPHQGDPRV
(/(*,%,/,'$'(
3DUDDGHVmRDR6HJXURVHUiHOHJtYHODSHVVRDItVLFDFRPLGDGHHQWUH GH]RLWR H
VHVVHQWDHFLQFR DQRVWLWXODUGRFDUWmR&OXETXHSUHHQFKDD3URSRVWDGH$GHVmRDR
6HJXURHVHHQFRQWUHHPSOHQDDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOHHPSHUIHLWDVFRQGLo}HVGHVD~GH
na data da respectiva adesão ao Seguro.
2%-(7,92'26(*852
(VWH6HJXURWHPSRUREMHWLYRJDUDQWLUVRERVWHUPRVGDV&RQGLo}HV*HUDLVHDWpROLPLWHPi[LPRGHJDUDQWLDFRQWUDWDGRRSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRDREHQH¿FLiULRSHORV
SUHMXt]RVUHVXOWDQWHVGDRFRUUrQFLDGRVHYHQWRVSUHYLVWRVQDVFREHUWXUDVGHVFULWDVQR
&HUWL¿FDGRGH6HJXUR
9,*È1&,$'26(*852,1',9,'8$/
26HJXURWHUiLQtFLRH¿PGHYLJrQFLDFRQIRUPHGHVFULWRQRFHUWL¿FDGRLQGLYLGXDOHQWUHJXH
ao Segurado no momento da adesão e poderá ser renovado automaticamente por igual
período, desde que não ocorra nenhuma causa de cancelamento do contrato individual
previsto nas Condições Gerais.
3$*$0(172'26(*852(3(5Ì2'2'(&2%(5785$
O valor do prêmio mensal do Seguro será cobrado somente quando houver fatura gerada
por compras e seus parcelamentos no Cartão Club+, sendo que as coberturas do Seguro
LQLFLDUmRjV YLQWHHTXDWUR KRUDVGDGDWDGRYHQFLPHQWRHSDJDPHQWRGDIDWXUDFRPR
lançamento do prêmio do seguro, permanecendo vigentes até às 24 horas do vencimento
da fatura do mês seguinte. Se não houver compras ou parcelamentos no mês seguinte,
DVFREHUWXUDV¿FDPDXWRPDWLFDPHQWHVXVSHQVDVYROWDQGRD¿FDUDWLYDVjV YLQWHH
quatro) horas do pagamento de nova fatura com o lançamento do prêmio do seguro.
&2%(5785$6
MORTE: Garante o pagamento de uma indenização para quitação do saldo devedor do
FDUWmRGR6HJXUDGRMXQWRDR(VWLSXODQWHUHIHUHQWHjVFRPSUDVUHDOL]DGDVDQWHVGDGDWD
do evento coberto e com vencimento posterior ao evento, limitado ao Capital Segurado
FRQWUDWDGRSDUDHVWDJDUDQWLDHPFDVRGHPRUWHGRPHVPRVHMDQDWXUDOVHMDDFLGHQWDO
devidamente coberta, H[FHWR VH GHFRUUHQWH GH ULVFRV H[FOXtGRV FRQIRUPH &RQGLo}HV*HUDLVGR6HJXUR.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE: Garante o pagamento de uma in02

GHQL]DomRSDUDTXLWDomRGRVDOGRGHYHGRUGRFDUWmRGR6HJXUDGRMXQWRDR(VWLSXODQWH
referente às compras realizadas antes da data do evento coberto e com vencimento posterior, limitado ao Capital Segurado contratado para esta garantia, no caso de perda ou
LPSRWrQFLDIXQFLRQDOGH¿QLWLYD7RWDOGHPHPEURVRXyUJmRVHPYLUWXGHGHOHVmRItVLFD
causada por acidente coberto, mediante comprovação por laudo médico e desde que tais
OHV}HVVHMDPLQVXVFHWtYHLVGHUHDELOLWDomRRXUHFXSHUDomRSHORVPHLRVWHUDSrXWLFRVGLVponíveis no momento de sua constatação, H[FHWRVHGHFRUUHQWHGHULVFRVH[FOXtGRV
FRQIRUPH&RQGLo}HV*HUDLVGR6HJXUR.
Considera-se Invalidez Permanente Total por Acidente as ocorrências descritas abaixo:
- Perda total da visão de ambos os olhos
- Perda total do uso de ambos os membros superiores
- Perda total do uso de ambos os membros inferiores
- Perda total do uso de ambas as mãos
- Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior
- Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés
- Perda total do uso de ambos os pés
- Alienação mental total incurável
A invalidez por acidente deverá ser comprovada mediante apresentação à Seguradora
GHGHFODUDomRPpGLFDLG{QHDDHVVD¿QDOLGDGH$6(*85$'25$UHVHUYDVHRGLUHLWRGH
submeter o Segurado a exame para comprovação da invalidez e/ou avaliação do nível
da incapacidade, sob pena de não pagamento da indenização, caso o Segurado a tanto
se negue.
$DSRVHQWDGRULDSRULQYDOLGH]FRQFHGLGDSRULQVWLWXLo}HVR¿FLDLVGHSUHYLGrQFLDRXDVsemelhadas, não caracteriza, por si só, o estado de invalidez permanente previsto nesta
cobertura.
(PFDVRGHSHUGDRXPDLRUUHGXomRIXQFLRQDOGHXPPHPEURRXyUJmRMiGHIHLWXRVR
antes do acidente, o grau de invalidez preexistente será percentualmente deduzido do
JUDXGHLQYDOLGH]GH¿QLWLYD
A perda de dentes e os danos estéticos não darão direito a indenização por invalidez
permanente por acidente.
As indenizações previstas para as coberturas de Morte e Invalidez Permanente por Acidente não se acumulam, em consequência de um mesmo acidente. Se, depois de paga
XPDLQGHQL]DomRSRU,QYDOLGH]3HUPDQHQWHYHUL¿FDUVHDPRUWHGR6HJXUDGRHPFRQVHquência do mesmo acidente, da indenização pela Cobertura de Morte será deduzida a
LPSRUWkQFLDMiSDJDSRU,QYDOLGH]3HUPDQHQWHSRU$FLGHQWH
3(5'$'(5(1'$325'(6(035(*2,192/817È5,2±&REHUWXUDH[FOXVLYDDRV
IXQFLRQiULRVVREUHJLPH&/7 &RQVROLGDomRGDV/HLVGH7UDEDOKR : Garante o pagamento de uma indenização para quitação do saldo devedor referente às compras realizadas até o dia anterior da caracterização do evento Desemprego Involuntário e com
vencimento posterior à data do evento, limitado ao Capital Segurado contratado para esta
cobertura, H[FHWRVHGHFRUUHQWHGHULVFRVH[FOXtGRVREVHUYDGDVDVGHPDLVFOiXVXODVGDV&RQGLo}HV*HUDLVHGR&RQWUDWR.
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Quando não houver aviso prévio da dispensa, considera-se como data do evento para
efeito de determinação do Capital Segurado a data da baixa do contrato de trabalho do
Segurado. Quando houver aviso prévio da dispensa, será considerada como data do
HYHQWRDTXHODGRDYLVRSUpYLRRXVHMDSDUDHIHLWRGHLQGHQL]DomRVHUiFRQVLGHUDGR
o valor do saldo devedor na data do evento. Juros, multas e qualquer outro encargo
cobrado após o evento não estarão cobertos pelo seguro.
3DUD¿QVGHVWDFREHUWXUDHQWHQGHVHGHVHPSUHJRLQYROXQWiULRDGLVSHQVDSRUSDUWHGR
HPSUHJDGRUGHVGHTXHQmRPRWLYDGDSRUMXVWDFDXVD
O segurado deverá comprovar que na data do desemprego involuntário, estava empregado formalmente e ininterruptamente no último empregador por um período mínimo de
 GR]H PHVHVFRQIRUPHDVGLVSRVLo}HVGD&/7 &RQVROLGDomRGDV/HLVGRWUDEDOKR 
Além dos riscos excluídos constantes nas Condições Gerais do Seguro, para efeito da
indenização, a condição de desemprego deverá ser comprovada e enquadrada nas seguintes condições:
• 1mRWHQKDVLGRGHPLWLGRSRUMXVWDFDXVD
• 3RVVXDYtQFXORHPSUHJDWtFLRDQWHVGDSHUGDGHHPSUHJR
• 1mRWHQKDKDYLGRGHPLVVmRHPPDVVDRXVHMDDFLPDGH FLQFRSRUFHQWR GR
total de empregados da empresa em que trabalhava, avaliando-se caso a caso,
FRQVLGHUDQGRVHRQ~PHURGHIXQFLRQiULRVWRWDOGDHPSUHVD
• Não tenha ocorrido demissão voluntária, através de plano interno de incentivo.
Obs.: Após um evento de desemprego, em que o Segurado tenha sido indenizado, este
GHYHUiFRPSURYDURSHUtRGRGH GR]H PHVHVGHWUDEDOKRLQLQWHUUXSWRSDUDXPPHVmo empregador para que venha a ser elegível à indenização de um segundo evento de
desemprego.
&DUrQFLDSHUtRGRGH VHVVHQWD GLDVFRQWDGRVDSDUWLUGRLQtFLRGHYLJrQFLDGDFRbertura individual em que o Segurado não terá direito a indenização em caso de Perda
de Renda por Desemprego Involuntário.
FranquiaSHUtRGRLQLQWHUUXSWRPtQLPRGH WULQWD GLDVSHORTXDOR'HVHPSUHJR,QYRluntário deve perdurar caracterizando o direito a indenização, observada as disposições
HVSHFt¿FDVGD&REHUWXUD
,1&$3$&,'$'()Ë6,&$727$/7(0325È5,$325$&,'(17(28'2(1d$±CoEHUWXUDH[FOXVLYDDRVSURÀVVLRQDLVOLEHUDLVHFOLHQWHVDXW{QRPRVFRPFRPSURYDomRGHUHQGDSURÀVVLRQDO: Garante o pagamento de uma indenização para quitação
do saldo devedor referente às compras realizadas até o dia anterior à data da caracterização da incapacidade física e com vencimento posterior ao evento, limitado ao Capital
Segurado contratado para esta cobertura, no caso de incapacidade física total temporária, GHFRUUHQWHGHDFLGHQWHRXGRHQoD, caracterizada pela impossibilidade contínua
HLQLQWHUUXSWDGHR6HJXUDGRH[HUFHUTXDOTXHUDWLYLGDGHUHODWLYDjVXDSUR¿VVmRRXRFXSDomRGXUDQWHRSHUtRGRHPTXHVHHQFRQWUHVREWUDWDPHQWRPpGLFRFDVRHVWHVHMD
SURÀVVLRQDOOLEHUDORXDXW{QRPRTXHSRVVXDFRPSURYDomRGHUHQGDHDWLYLGDGH
H[FHWR VH GHFRUUHQWH GH ULVFRV H[FOXtGRV REVHUYDGDV DV GHPDLV FOiXVXODV GDV
&RQGLo}HV*HUDLVHGR&RQWUDWR.
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Considera-se como data do evento, para efeito de determinação do Capital Segurado a
GDWDGRDFLGHQWHRXGRGLDJQyVWLFRGDGRHQoDJHUDGRUDGDLQFDSDFLGDGHRXVHMDSDUD
efeito de indenização, será considerado o saldo devedor na data da caracterização do
evento de Incapacidade Física temporária. Juros, multas e qualquer outro encargo cobrado após o evento não estarão cobertos pelo seguro.
A indenização por incapacidade física será devida a partir do 16º dia, inclusive, da caracterização da incapacidade, comprovada por laudo médico, no qual deverá constar
uma estimativa do tempo de afastamento, bem como cópia dos exames realizados para
diagnóstico. A Seguradora reserva-se o direito de submeter o Segurado a exame para
avaliação do nível da incapacidade e tempo necessário de afastamento, sob pena de
perda do direito à indenização, caso o segurado a tanto se negue.
&DVRRVHJXUDGRYHQKDDVHWRUQDUWRWDOHSHUPDQHQWHPHQWHLQYiOLGRVHMDSRUDFLGHQWH
VHMDSRUGRHQoD¿FDUiDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDDSUHVHQWHFREHUWXUD
Além dos riscos excluídos constantes nas Condições Gerais do Seguro, para efeito da
indenização, a condição de incapacidade física deverá ser comprovada periodicamente
e enquadrada nas seguintes condições:
• (VWHMDDQRPtQLPR GR]H PHVHVQDPHVPDDWLYLGDGH
• Comprovação do exercício da atividade remunerada pelo mesmo período do item
DFLPD
• 7HQKDDFLRQDGRD6HJXUDGRUDQRSUD]RPi[LPRGHDWp WULQWD GLDVDSyVDRFRUrência do evento.
&DUrQFLD VHVVHQWD GLDVFRQWDGRVDSDUWLUGRLQtFLRGHYLJrQFLDGDFREHUWXUDLQGLvidual, período em que o Segurado não terá direito a indenização em caso de eventos
decorrentes de Doença. Não há carência para eventos decorrentes de Acidente.
Franquia SHUtRGR LQLQWHUUXSWR PtQLPR GH  TXLQ]H  GLDV SHOR TXDO D ,QFDSDFLGDGH
Física Total Temporária por Doença e Acidente deve perdurar caracterizando o direito a
LQGHQL]DomRREVHUYDGDDVGLVSRVLo}HVHVSHFt¿FDVGD&REHUWXUD
RISCOS EXCLUÍDOS
3DUDDJDUDQWLDGH0RUWHHVWmRH[SUHVVDPHQWHH[FOXtGRVGDVFREHUWXUDVGHVWH
VHJXURRVHYHQWRVRFRUULGRVHPFRQVHTXrQFLDD GRXVRGHPDWHULDOQXFOHDUSDUD
TXDLVTXHUÀQVLQFOXLQGRH[SORVmRQXFOHDUSURYRFDGDRXQmREHPFRPRDFRQWDPLQDomRUDGLRDWLYDRXH[SRVLomRDUDGLDo}HVQXFOHDUHVRXLRQL]DQWHVE GHDWRV
RXRSHUDo}HVGHJXHUUDGHFODUDGDRXQmRGHJXHUUDTXtPLFDRXEDFWHULROyJLFD
GHJXHUUDFLYLOGHJXHUULOKDGHUHYROXomRDJLWDomRPRWLPUHYROWDVHGLomRVXEOHYDomR DWR WHUURULVWD H VXDV GHFRUUrQFLDV RX RXWUDV SHUWXUEDo}HV GD RUGHP
S~EOLFDH[FHWRVHGHFRUUHQWHVGDSUHVWDomRGHVHUYLoRPLOLWDURXGHDWRVGHKXPDQLGDGHHPDX[tOLRGHRXWUHPF GHIXUDF}HVFLFORQHVWHUUHPRWRVPDUHPRWRV
HUXSo}HVYXOFkQLFDVHRXWUDVFRQYXOV}HVGDQDWXUH]DG DVGRHQoDVSUHH[LVWHQWHVjFRQWUDWDomRGR6HJXURQmRGHFODUDGDVQD3URSRVWDGH$GHVmRHGHFRQKHFLPHQWRGR6HJXUDGRH GDSUiWLFDSRUSDUWHGR6HJXUDGRVHX V EHQHÀFLiULR V RX
VHXUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHXPRXGHRXWURGHDWRVLOtFLWRVGRORVRVRXFRQWUiULRVj
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OHLI VXLFtGLRHVXDVWHQWDWLYDVRFRUULGRVQRV GRLV SULPHLURVDQRVGHYLJrQFLDGR
FRQWUDWRGH6HJXURRXGHVXDUHFRQGXomRGHSRLVGHVXVSHQVRJ VLQLVWURRFRUULGR
GXUDQWHRSHUtRGRGHVXVSHQVmRGDFREHUWXUDSRUDWUDVRQRVSDJDPHQWRVGRVFXVWRV
GRVHJXURK (SLGHPLDV(QGHPLDVH3DQGHPLDVGHFODUDGDVSRUyUJmRFRPSHWHQWH
$OpPGRVULVFRVPHQFLRQDGRVDFLPDHVWmRH[SUHVVDPHQWHH[FOXtGRVGDFREHUWXUD
,QYDOLGH]3HUPDQHQWH7RWDOSRU$FLGHQWHDVGRHQoDVTXDLVTXHUTXHVHMDPVXDVFDXVDVDLQGDTXHGHVHQFDGHDGDVRXDJUDYDGDVSRUDFLGHQWHFREHUWR
3DUDDJDUDQWLDGH3HUGDGH5HQGDSRU'HVHPSUHJRHVWmRH[SUHVVDPHQWHH[FOXtGRVGDFREHUWXUDGHVWHVHJXURRVHYHQWRVRFRUULGRVHPFRQVHTXrQFLDD -XELODomR
SHQVmRRXDSRVHQWDGRULDGRWUDEDOKDGRU6HJXUDGRE 5HQ~QFLDRXSHUGDYROXQWiULD
GR WUDEDOKR F  7UDEDOKRV SURÀVVLRQDLV OLEHUDLV RX IXQFLRQiULRV TXH WHQKDP FDUJR
S~EOLFRFRPHVWDELOLGDGHGHHPSUHJRRXIXQFLRQiULRVTXHHVWHMDPDIDVWDGRVGHVXD
IXQomRG 7pUPLQRGHXPFRQWUDWRGHWUDEDOKRSRUWHPSRGHWHUPLQDGRH 'HPLVVmR
SRUMXVWDFDXVDGRWUDEDOKDGRU6HJXUDGRI $EDQGRQRGHHPSUHJRJ 3URJUDPDVGH
GHPLVVmRYROXQWiULDLQFHQWLYDGRVSHORHPSUHJDGRUGR6HJXUDGRK (VWiJLRVHFRQWUDWRVGHWUDEDOKRWHPSRUiULRHPJHUDOL 3HUGDGHXPYtQFXORHPSUHJDWtFLRTXDQGR
KRXYHUPDLVGRTXHXPQRPHVPRSHUtRGRM 4XDQGRQmRKRXYHUUHJLVWURIRUPDO
GHYtQFXORHPSUHJDWtFLRFRPSURYDGRMXQWRDRHPSUHJDGRUN 'HPLVV}HVRFRUULGDV
GXUDQWHRSHUtRGRGHFDUrQFLDHVWDEHOHFLGRHPFRQWUDWR
3DUDDJDUDQWLDGH,QFDSDFLGDGH)tVLFD7RWDO7HPSRUiULDSRU$FLGHQWHH'RHQoDHVWmR
H[SUHVVDPHQWHH[FOXtGRVGDFREHUWXUDGHVWHVHJXURRVHYHQWRVRFRUULGRVHPFRQVHTXrQFLDD 'RHQoDVOHV}HVWUDXPiWLFDVHFLUXUJLDVFRPSURYDGDPHQWHDQWHULRUHVj
FHOHEUDomRGHVWHFRQWUDWRGH6HJXURSDUDRVTXDLVR6HJXUDGRWHQKDSURFXUDGRRX
UHFHELGRDWHQGLPHQWRPpGLFRKRVSLWDODUGHTXDOTXHUQDWXUH]DPHVPRTXHRVDIDVWDPHQWRVVHMDPGHFRUUHQWHVGHDJUDYDPHQWRVHTXHODRXUHDSDUHFLPHQWRGHVWDVRX
GHVHXVVLQWRPDVHVLQDLVRXDLQGDGDVFRPSOLFDo}HVFU{QLFDVRXGHJHQHUDQWHGHODVFRQVHTXHQWHVE +RVSLWDOL]DomRSDUD´FKHFNXSµF 'LiOLVHRXKHPRGLiOLVHHP
SDFLHQWHVFU{QLFRVHFLUURVHKHSiWLFDG 7UDWDPHQWRSDUDHVWHULOL]DomRIHUWLOL]DomRH
PXGDQoDGHVH[RH &LUXUJLDVSOiVWLFDVHVXDVFRQVHTXrQFLDVVDOYRDVUHVWDXUDGRUDVGHFRUUHQWHVGHDFLGHQWHRFRUULGRQDYLJrQFLDGR6HJXURHUHDOL]DGDVQRSUD]RGH
 QRYHQWD GLDVFRQWDGRVDSDUWLUGDGDWDGRDFLGHQWHI &HUDWRWRPLD FLUXUJLDSDUD
FRUUHomRGHPLRSLD J 7UDWDPHQWRVSDUDREHVLGDGHHPVXDVYiULDVPRGDOLGDGHV
K 3URFHGLPHQWRVQmRSUHYLVWRVQR&yGLJR%UDVLOHLURGHpWLFDPpGLFDHRVQmRUHFRQKHFLGRVSHOR6HUYLoR1DFLRQDOGH)LVFDOL]DomRGH0HGLFLQDH)DUPiFLDL 'LVW~UELRV
RXGRHQoDVSVLTXLiWULFDVHPHQWDLVEHPFRPRTXDLVTXHUHYHQWRVGHOHVGHFRUUHQWHV
LQFOXVLYHSVLFDQiOLVHVRQRWHUDSLDSVLFRWHUDSLDQDVVXDVGLYHUVDVPRGDOLGDGHVWHUDSLDRFXSDFLRQDOSVLFRORJLDDYDOLDomRHRXWHUDSLDM /HV}HVGHHVIRUoRUHSHWLWLYR
/(5 WHQGLQLWHVVLQRYLWHVWHQRVVLQRYLWHVDUWULWHVGRUPLRIDFLDOFHUYLREUDTXLDOJLDV H WRGRV RV SURFHVVRV LQÁDPDWyULRV LQHVSHFtÀFRV  UHODFLRQDGRV D '257  N 
$QRPDOLDVFRQJrQLWDVFRPPDQLIHVWDomRHPTXDOTXHUpSRFDO 7UDWDPHQWRVFOtQLFRV
RXFLU~UJLFRVFRPÀQDOLGDGHHVWpWLFDHSDUDVHQLOLGDGHUHMXYHQHVFLPHQWRUHSRXVR
FRQYDOHVFHQoDHPDJUHFLPHQWRHVWpWLFRJHULiWULFRVHVXDVFRQVHTXrQFLDVP /X[D06

