Termo de Aceite
Seguro garantido por: Cia de Seguros Previdência Do Sul (CNPJ: 92.751.213/000173 – Código SUSEP: 0519-3)
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação a sua comercialização.
O segurado poderá consultar todas as informações referentes aos produtos
vinculados a esta apólice através do site www.susep.gov.br/menu/consulta-deprodutos-1 ou ainda fazer download através do site www.previsul.com.br/produtos.
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.
Este seguro é por prazo determinado, podendo ser renovado automaticamente uma
vez dada devida ciência ao segurado. A Seguradora se reserva o direito de não
renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos previstos
nos termos da apólice.
SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela
fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência
complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Seguro de Vida em Grupo (Registro SUSEP nº 10.006088_99-68) garantido pela
Previsul Seguradora.
Registro Susep Sorteio 15414.900032/2019-31, garantido pela Caixa Capitalização
S/A, CNPJ 01.599.296/0001-71
Declaro que: tomei prévio conhecimento, li e compreendi as Condições do Seguro,
as quais serão parte integrante da apólice; nada omiti; tenho conhecimento de que
as declarações inexatas ou omissão de circunstâncias implicam na perda do direito à
garantia. Declaro estar ciente de que a contratação do seguro é facultativa,
abrangendo somente os componentes do grupo segurável que desejarem ingressar
no Seguro, sendo assim, confirmo estar de acordo com as condições a seguir na data
da contratação do Seguro:
a) Tiverem idade máxima de 64 (sessenta e quatro) anos
b) Ingressarem no plano de seguro obedecendo a sua respectiva idade;
c) Não se encontrarem enfermos nem inválidos; e
d) Estiverem em plena atividade de trabalho ou aposentados por tempo de
serviço.
e) Não participar da prática esportiva de motovelocidade mesmo que de forma
amadora.

