
    PROPOSTA DE ADESÃO SIMPLIFICADA 
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO 

PARA RENOVAÇÃO, MANUTENÇÃO OU MIGRAÇÃO DE APÓLICES. 

N° Proposta 

 

Estipulante 
 

CNPJ 
 

Agência 
 

Apólice VG nº. 
 

Apólice APC nº.  
 

Cód. Grupo 
 

Início de Vigência 
01 /         / 

Fim de Vigência 
/         / 

Denominação do Subgrupo 
 

DADOS DO PROPONENTE 
Nome Completo 
 
 

Matrícula 
 

CPF 
 

RG/RNE 
 

Órgão Expedidor 
 

Data de Expedição 
 

País de Expedição (no caso de passaporte) 
 

Sexo 
 M  F  

Data de Nascimento 
 

Estado Civil 
 

Nº. de Filhos 
  

Data de Admissão na Empresa 
 

Salário (R$) 
 
 Profissão/Atividade 

 
 

Nacionalidade 
 

Endereço Residencial 
 
 

Nº. 
 

Complemento 
 

CEP 
 

Bairro 
 

Cidade 
 

UF 
 

Telefone (DDD) 
 

Nome Completo do Cônjuge/Companheiro(a) 
 

Data de Nascimento 
 

CPF 
 

RG/RNE 
 

Órgão Expedidor 
 

Data de Expedição 
 

País de Expedição (no caso de passaporte) 
 

Profissão/Atividade 
 

Nacionalidade 
 

Salário (R$) 
 

CAPITAIS SEGURADOS E PRÊMIOS 
VG  Morte IEA IPTA IPA IFT Auxílio 

Funeral 
IFPD - ant 

básica 
IFPD -

cob. aut. 
Doenças 

Congênitas 
Capital          

Proponente Prêmio          

Capital     

Cônjuge Prêmio     

 

Capital  

Filho(s) Prêmio  

 

APC  MA IPTA IPA IPA-M IFT DIH DMHO 
Capital        

Proponente Prêmio        

Capital     

Cônjuge Prêmio     

 

Capital  

Filho(s) Prêmio  

 

Capital  Aquisição de Jazigo* 
Decessos Prêmio  

Decessos Plano 
 Individual  Familiar  Sim  Não 

Antecipação de Indenização ** 
 Sim  Não 

               .   Cobertura não disponível PRÊMIO TOTAL  

DADOS DOS BENEFICIÁRIOS (PREENCHER TODOS OS CAMPOS) 
Nome Completo Grau de Parentesco % de Participação 

   

   

   

OBS.: O beneficiário do cônjuge e filhos (se houver), em caso de morte, será sempre o segurado. 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

* O valor da cobertura adicional de aquisição de jazigo representa o dobro do capital segurado para decessos, limitado a 
R$ 6.000,00 (seis mil reais), e será paga uma única vez, na ocorrência do primeiro evento. Caso seu plano tenha 
reenquadramento etário, a regra estará disponível nas condições contratuais. 



    PROPOSTA DE ADESÃO SIMPLIFICADA 
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO 

PARA RENOVAÇÃO, MANUTENÇÃO OU MIGRAÇÃO DE APÓLICES. 

N° Proposta 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
** Antecipação de Indenização, será adiantado 100% (cem por cento) do capital segurado da cobertura de morte, 
obedecendo a uma carência estabelecida nas condições contratuais, que poderá ser solicitado pelo segurado ou 
representante legal, quando o segurado se encontrar em fase terminal em razão de doença ou acidente. Após o 
pagamento do capital segurado, o seguro será automaticamente cancelado. 
A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da 
autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Este seguro será por prazo determinado tendo a 
seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução de prêmios pagos nos 
termos da apólice. 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. 
Pelo presente, autorizo a adesão e manutenção do meu nome e de meu cônjuge e filhos (se houver), na(s) apólice(s) de 
Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais Coletivo, ora contratada pelo estipulante acima mencionado, 
concedendo ao estipulante o direito de agir em meu nome, dentro dos limites do Código Civil, no cumprimento ou 
alteração de todas as cláusulas das condições contratuais da(s) referida(s) apólice(s), devendo todas as comunicações ou 
avisos inerentes ao(s) contrato(s) serem encaminhados diretamente ao aludido estipulante que, para tal fim, fica investido 
dos poderes de representação ora outorgados. Entretanto, fica ressalvado que os poderes de representação ora 
outorgados não lhe darão o direito de cancelar o(s) seguro(s) aqui proposto(s) no decorrer de sua vigência, e nem a 
reduzir meu capital segurado, sem meu expresso consentimento, enquanto o pagamento do prêmio correr sob minha 
responsabilidade, estando ciente, contudo, de que a apólice poderá deixar de ser renovada em seu aniversário por 
decisão do estipulante ou da seguradora. Declaro, para os devidos fins e efeitos, que as informações prestadas 
são verdadeiras e completas, ciente que, de acordo com o Código Civil Brasileiro, se tiver omitido circunstâncias 
que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa de prêmio perderei o direito ao valor do(s) seguro(s). Pela 
presente autorizo o empregador acima indicado a descontar mensalmente do meu salário, em folha de pagamento, a 
importância relativa à minha contribuição para este seguro. No caso de modificação do valor do seguro, em virtude de 
alteração do salário, taxa média ou de mudança da escala de seguro, fica o referido empregador autorizado a reajustar o 
valor do desconto ao novo capital segurado. As condições gerais do produto estão disponíveis no site www.mapfre.com.br 
– caminho: Condições Gerais/Vida. 
                              _______________________________________              ________________________________________ 
                                        Local e Data                                                                         Assinatura do Proponente 

PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS 
Você se enquadra em alguma das situações a seguir?  Sim  Não. No caso de brasileiros, são pessoas politicamente 
expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 05 (cinco) anos, no Brasil ou 
em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes. Para fins 
legais, são cargos, empregos ou funções públicas relevantes: a) mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo da 
União; b) cargo de ministro de Estado ou equiparado no Poder Executivo da União; c) cargo de natureza especial ou 
equivalente no Poder Executivo da União; d) função de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e) função do Grupo Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, nível 6, e equivalentes; f) função de membro do Conselho Nacional de Justiça, do 
Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores; g) função de membro do Conselho Nacional do Ministério Público, 
o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-
Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal; h) função de membro do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União; i) mandato de governadores de Estado e do Distrito Federal, função de presidente de 
Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa e de Câmara Distrital e de presidente de Tribunal e de Conselho de Contas 
de Estado, de Municípios e do Distrito Federal; j) mandato de prefeito e função de presidente de Câmara Municipal de 
capitais de estados. São também consideradas pessoas politicamente expostas: os representantes, familiares e outras 
pessoas de relacionamento próximo dos agentes públicos que se encontrem nas situações acima listadas. No caso de 
estrangeiros, são pessoas politicamente expostas aquelas que exercem ou exerceram, nos últimos 05 (cinco) anos, 
importantes funções públicas em um país estrangeiro, tais como, chefes de Estado e de governo, políticos de alto nível, 
altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou 
dirigentes de partidos políticos.   
Data de Recepção do Documento (Relógio Datador) 
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