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PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO Nº 0998/18 SEGURO ACIDENTES PESSOAIS 
DADOS DO ESTIPULANTE 1. Estipulante: LMW ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – CARTÃO ÚNICO DE VANTAGENS. 1.1. CNPJ: 29.433.896/0001-84 1.2. Endereço da Sede: Av. Cândido de Abreu, nº 70, 7º Andar, Escritório 703 – Centro Cívico.    Curitiba/PR – CEP: 80.530-000 1.3. Telefone: (41) 3117-0770 / (41) 3011-0780. 

DADOS DA SEGURADORA E DA SUCURSAL RESPONSÁVEL 2. Seguradora: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL SEGURADORA. 2.1. CNPJ: 92.751.213/0001-73 2.2. Endereço da Sede: Rua General Câmara, nº 230, Térreo Andar 2 – 5 ao 11   Centro Histórico – Porto Alegre/RS – CEP: 90.010-230 3. Sucursal Responsável: Paraná. 3.1. CNPJ: 92.751.213/0015-79 3.2. Endereço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 417, lojas 1 e 2 – Centro   Curitiba/PR – CEP: 80.410-180 
VIGÊNCIA DO SEGURO 4. Início de Vigência da Apólice: O início de vigência será às 24 (vinte e quatro) horas do último dia do mês anterior definido pelo Estipulante e ratificado na apólice. MÊS_____.  5. Vigência e Renovação da Apólice: A vigência da apólice será de 12 (doze) meses, renovável automaticamente uma única vez, salvo se a Seguradora ou o Estipulante, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, comunicar o desinteresse pela renovação da mesma. As renovações subsequentes, que não implicarem em ônus, dever ou redução de direitos para os Segurados, poderão ser realizadas por intermédio do Estipulante. 6. Vigência das Coberturas Individuais: A vigência das coberturas individuais terá início às 24 (vinte e quatro) horas do último dia do mês anterior em que for efetuado o pagamento do prêmio. 
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INCLUSÃO NO SEGURO E CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO 7. Grupo Segurável: Atuais e futuros clientes do Estipulante. 8. Número de Componentes do Grupo Segurável Inicial: A informar. 9. Inclusão no Seguro: Adesão facultativa, abrangendo somente os componentes do grupo segurável que desejarem ingressar no Seguro. 10. Condições de Aceitação: A critério da Seguradora, poderão ser segurados os proponentes que, na data de envio da relação, satisfizerem, no mínimo, as seguintes condições: 10.1. Grupo Inicial e Futuras Inclusões: 10.1.1. Tiverem idade máxima de 70 (setenta) anos; 10.1.2. Não se encontrarem enfermos nem inválidos; e 10.1.3. Estiverem em plena atividade de trabalho ou aposentados por tempo de serviço. 11. Forma de Adesão ao Seguro: Envio de Relação. 11.1. O Estipulante deverá encaminhar a relação de proponentes contendo nome completo, número único de identificação, endereço completo, número de telefone e código de discagem direta à distância – DDD (se houver), profissão, patrimônio estimado ou faixa de renda mensal, enquadramento na condição de pessoa politicamente exposta, na forma do art. 4º da Circular Susep nº 445 (se for o caso), além de declaração assinada pelo Estipulante atestando as boas condições de saúde, não invalidez do grupo segurável e eventuais deficiências parciais de órgãos e/ou sentidos de qualquer componente do grupo segurável. 11.1.1. Considera-se por número único de identificação: número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF), número de identificação, válido em todo território nacional, nesse caso acompanhado da natureza do documento, órgão expedidor e data de expedição; ou número de Passaporte, com a identificação do País de expedição. 12. Certificados: Cada Segurado receberá um certificado individual informando suas coberturas e seu respectivo Capital Segurado.  
COBERTURAS DO SEGURO 13. Coberturas do Seguro Acidentes Pessoais: 13.1. Morte Acidental (MA): é a garantia do pagamento do Capital Segurado ao(s) Beneficiário(s), em caso de morte do Segurado ocasionada pelo evento acidente pessoal, ocorrido durante a vigência do Seguro. 13.2. Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): é a garantia do pagamento de uma indenização ao próprio segurado, relativa à 
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perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física ocasionada pelo evento acidente pessoal, ocorrido durante a vigência deste Seguro. 14. Conceito de Acidente Pessoal: Considera-se acidente pessoal o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente total ou parcial do Segurado. 14.1. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente por acidente. 14.2. Após a conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos para recuperação, e verificada a existência de Invalidez permanente avaliada quando da alta médica definitiva, a Seguradora pagará ao próprio Segurado uma indenização, conforme Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente. 15. Segurados Menores de 14 (quatorze) anos: As garantias que preveem o pagamento do Capital Segurado em caso de morte do Segurado menor de 14 (quatorze) anos de idade destinam-se exclusivamente ao reembolso das despesas com funeral que devem ser comprovadas mediante apresentação de contas originais especificadas, que podem ser substituídas, a critério da Seguradora, por outros comprovantes satisfatórios, observando-se que: incluem-se entre as despesas com funeral as havidas com o traslado; e não estão cobertas as despesas com aquisição de terrenos, jazigos ou carneiros. 
INCLUSÃO DE DEPENDENTES 16. Não haverá inclusão de dependentes. 

CARÊNCIA  17. Não haverá a incidência de carência para eventos decorrentes de acidente pessoal, exceto para o caso de suicídio que deverá ser respeitada uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do início de vigência da cobertura individual. 
MOVIMENTAÇÕES DA FATURA E PAGAMENTO DO PRÊMIO 18. Inclusões, alterações e/ou exclusões de segurados: As inclusões, alterações e/ou exclusões de segurados deverão ser encaminhadas à Companhia de Seguros Previdência do Sul até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês anterior à vigência do seguro, através de envio de relação. Se houver atraso na remessa da 
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movimentação, o faturamento do mês em referência será emitido com os dados do mês imediatamente anterior. 18.1. A exclusão dos segurados deverá ser feita mediante solicitação dos segurados por escrito e devidamente assinado, ou através do estipulante no envio da movimentação mensal. 18.2. Não serão permitidas inclusões, alterações e/ou exclusões de segurados com retroatividade, prevalecendo, desta forma, a movimentação exclusivamente no mês de vigência da fatura. 19. Custeio do Seguro: Não Contributário (pago integralmente pelo Estipulante). 20. Forma de Pagamento das Faturas: Documento Bancário.  20.1. Tanto para a primeira emissão quanto para a manutenção do seguro, a fatura mensal deverá ser de, no mínimo, R$50,00 (cinquenta reais). 21. Data de Pagamento dos Prêmios: A fatura mensal deverá ser paga até o 15º (décimo quinto) dia do mês de competência da fatura. 21.1. Os prêmios mensais em atraso serão cobrados de uma só vez, atualizados pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC/IBGE), considerando o último índice publicado antes da data do vencimento do prêmio e aquele publicado imediatamente anterior à data do efetivo pagamento, e acrescidos ainda de juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano). 21.2. Após 2 (dois) prêmios mensais devidos e não pagos pelo Segurado, o Seguro será cancelado 30 (trinta) dias após da data do vencimento do segundo prêmio mensal não pago. 
TABELA DE COMERCIALIZAÇÃO 22. Capital Segurado e Prêmio Mensal do Seguro: Serão os constantes da Tabela de Comercialização anexa. 

ATUALIZAÇÃO DOS PRÊMIOS E CAPITAIS SEGURADOS 23. Os Capitais Segurados e os Prêmios correspondentes serão atualizados a cada aniversário do Seguro com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC/IBGE) no período dos 12 (doze) meses anteriores contados a partir do 2º (segundo) mês anterior ao da atualização. 
BENEFICIÁRIOS DO SEGURO 24. A indenização será paga conforme a Legislação em vigor. Caso o segurado queira instituir o seu próprio beneficiário ou alterá-lo a qualquer tempo, poderá fazer 
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através de declaração formal à seguradora, desde que não contrarie a Legislação em vigor. 
COMUNICAÇÃO DE SINISTRO 25. O Segurado, seu beneficiário ou Estipulante deverá comunicar o sinistro, logo que o saiba, à Seguradora mediante formulário específico que será fornecido pela mesma. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 26. Corretor: Master Lopes Corretora de Seguros Ltda. 26.1. O Estipulante e/ou Segurado poderão 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. 27. Validade da Proposta: A presente Proposta de Contratação terá validade de 30 dias, a contar desta data. 28. Emissão e Cancelamento da Apólice: Ficará limitado a 90 (noventa) dias o prazo máximo para envio da movimentação referente a emissão do primeiro faturamento. Não sendo atendido esse prazo, a apólice será cancelada automaticamente.  Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice, devendo, contudo, cumprir o prazo de cobertura estabelecido nesta Proposta.  Aplicam-se a esta Proposta, as cláusulas contidas nas Condições Gerais dos Seguros contratados que sejam pertinentes e que não contrariem os dispositivos aqui expressos, assim como o disposto na Resolução CNSP nº 107/2004.  As condições aqui apresentadas constituirão a base para emissão, pela Companhia de Seguros Previdência do Sul (CNPJ nº 92.751.213/0001-73), da apólice de Seguro Acidentes Pessoais (Registro SUSEP nº 10.006089/99-21). Não terão valor quaisquer entendimentos verbais, nem condições suplementares ou modificativas, que não estejam reduzidas à devida forma escrita, nos termos da Lei.   Porto Alegre, 27 de março de 2018.      Companhia de Seguros Previdência do Sul  
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 Na qualidade de Estipulante, propomos à Companhia de Seguros Previdência do Sul a realização de seguros de Acidentes Pessoais com base nas condições apresentadas anteriormente.  Declaramos aceitar o mandato, que nos é ou será conferido pelas pessoas componentes do grupo segurado, no sentido de agir como seu representante e procurador, em tudo quanto se relaciona com a constituição, administração e modificação do contrato que vier a ser emitido em consequência desta proposta, bem como dos seguros individuais a ela subordinadas.   Curitiba, ____ de _____________ de 20___.      LMW Assessoria e Consultoria Ltda – Cartão Único de Vantagens. (acompanhado do carimbo oficial com CNPJ) Nome: Cargo: RG: CPF: E-mail: Telefone:   Master Lopes Corretora de Seguros Ltda. Corretor As partes envolvidas devem rubricar a Proposta de Contratação em todas as páginas, incluindo os Anexos. 
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Tabela de Comercialização  
10.000,00 10.000,00 Contratado R$ 10.000,00 4,35*Valores em R$, com IOF de 0,38%. 27/03/18

ObservaçõesMA - Morte AcidentalIPA - Invalidez Permanente total ou parcial por Acidente
As coberturas de MA e IPA não se acumulam.
Serviços ContratadosAssistência Residencial SimplificadoAssistência Auto Restrito (vínculo ao Segurado)Assistência Funeral Estendido MasterAssistência Farmassist
BenefíciosSorteio Mensal: R$ 10.000,00

LMW Assessoria e Consultoria Ltda.

Registro SUSEP AP nº 10.006089/99-21 - Registro SUSEP Sorteio nº 15414.300119/2008-51O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado Principal que estiver em dia com o pagamento dos seus prêmios concorrerá a sorteio semqualquer custo adicional.

Serviços Contratados Prêmio Mensal Individual*Seguro APMA IPA (ATÉ)

Previsul Seguradora CNPJ 92.751.213/0001-73 e Caixa Capitalização S/A CNPJ  01.599.296/0001-71

Sorteio Mensal
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Porto Alegre, 27 de março de 2018. Proposta de Contratação Nº 0998/18 DADOS PARA ENVIO DA RELAÇÃO DE SEGURADOS Deverá ser encaminhada pelo Estipulante, na implantação da apólice e para sua movimentação, a relação de segurados, através de arquivo magnético, nos parâmetros abaixo discriminados:  Conteúdo do arquivo: 
o Nome Completo; 
o Número único de identificação: número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF), número de identificação, válido em todo território nacional, nesse caso acompanhado da natureza do documento, órgão expedidor e data de expedição; ou número do Passaporte, com a identificação do País de expedição; 
o Endereço Completo; 
o Número de telefone e código de discagem direta à distância – DDD, se houver; 
o Profissão; 
o Patrimônio estimado ou faixa de renda mensal; 
o Enquadramento na condição de pessoa politicamente exposta, na forma do art. 4o, se for o caso; e 
o Declaração assinada pelo Estipulante atestando as boas condições de saúde, não invalidez do grupo segurável e eventuais deficiências parciais de órgãos e/ou sentidos de qualquer componente do grupo segurável.  Formato do arquivo: Os arquivos devem ser gerados em formatos onde seja possível a transferência das informações para outras bases de dados.  Formatos considerados: 
o Planilha Excel: com as informações discriminadas no conteúdo do arquivo separadas em colunas; 
o Arquivos formato TXT: com layout definido e informado pelo estipulante, a definição e informação do layout nesse tipo de arquivo é imprescindível.  Endereço eletrônico para envio da relação: 
o aprovação@previsul.com.br Não devem ser enviados arquivos no formato DOC, PDF, ou outros formatos que não permitem transferência para outras bases.  Movimentação Mensal: Caso o relatório contendo a movimentação não seja enviado até a data estabelecida, fica desde já decidido e acordado que a Previsul Seguradora irá emitir a fatura com base nas últimas informações enviadas para faturamento. Eventuais diferenças de inclusões e/ou exclusões de Segurados e quaisquer outras alterações serão processadas no mês subsequente. 
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Porto Alegre, 27 de março de 2018. Proposta de Contratação Nº 0998/18 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL 
Apresentação: O Serviço de Assistência Funeral tem como objetivo, a realização do funeral do Segurado falecido de acordo com o Padrão de Serviço Contratado. Esta Proposta de Contratação contempla o Serviço de Assistência Funeral conforme descrito abaixo: 

o  Modalidade Estendido: Segurado Principal, cônjuge, pais, sogro, sogra e filhos. 
o  Padrão de Serviço: Master (funeral equivalente a R$ 3.000,00). 
o Limite de Idade: O limite de idade do Segurado Principal e do cônjuge é de 70 anos de idade na adesão ao produto. O limite de idade dos pais, do sogro e da sogra é de 80 anos de idade na adesão ao produto. Serão aceitos filhos até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade quando estiver cursando nível universitário ou ainda, filhos dependentes do Segurado (pai ou mãe) quando for portador de deficiência que o torne inimputável. Independente da idade ou deficiência dos filhos, desde que em conformidade com o Regulamento do Imposto de Renda. Serviço de Assistência: Na hipótese da ocorrência de óbito do Segurado e após a liberação do corpo pelos órgãos competentes, um membro da família ou um porta voz devidamente credenciado deverá contatar a Central de Atendimento (0800 555 235 para acionamento do Brasil e 55 11 4133 6819 para acionamento do Exterior), comunicando o falecimento. Após a Prestadora conferir as informações, comunicará a funerária credenciada ou autorizada no município, para que seja providenciado tudo que for necessário para a execução do funeral. Vigência: A duração da garantia dos serviços de assistência fica limitada à vigência da apólice de seguro comercializada pela Seguradora. Abrangência: Os serviços de assistência funeral terão extensão em todo o território brasileiro. Benefícios: Os custos dos serviços descritos correrão por conta exclusiva da Prestadora de Serviços que arcará integralmente com todas as despesas decorrentes da assistência funeral, limitados os gastos de acordo com o plano contratado. Os valores que excederem os limites estabelecidos serão de responsabilidade da família. Regras da Assistência: Não ficam garantidas pelo presente instrumento, as prestações que não tenham sido previamente solicitadas por intermédio da Central de Atendimento ou tenham sido executadas sem o seu acordo. Quando excepcionalmente o serviço coberto tiver que ser pago pelo Beneficiário para posterior reembolso este deverá sempre observar a orientação e aprovação prévia da Central de Atendimento. Não serão 
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reembolsados os casos de despesas não comunicadas e aprovadas previamente pela Central de Atendimento. Este plano inclui os seguintes serviços: 
o  Atendimento Social: Na ocorrência do óbito do Segurado, após a liberação do corpo pelos órgãos competentes e de acordo com os eventos cobertos, a família ou responsável deverá entrar em contato com a Prestadora, que após conferir as informações, comunicará a funerária credenciada ou autorizada no município, para que seja providenciado tudo que for necessário para a execução do funeral. O acompanhamento de um membro da família será solicitado, caso a legislação local exija. 
o  Transporte de Familiar para a Liberação do Corpo: No caso de falecimento do Segurado fora de seu município de residência e havendo a necessidade de um membro da família para liberação do corpo, a Prestadora fornecerá um meio de transporte mais apropriado, a seu critério. A Prestadora também fornecerá hospedagem em hotel, a seu critério, por um período mínimo necessário para a liberação do corpo, desde que não ultrapasse o limite preestabelecido para a prestação dos serviços de funeral. Qualquer importância monetária que ultrapassar este limite será de responsabilidade da família e/ou responsável pelo Segurado. 
o Funeral: Composto pelos seguintes itens, de acordo com o limite de despesas fixado: a)  urna; b)  higienização básica e ornamentação do corpo (com flores da estação); c)  coroa de flores da estação; d)  véu; e)  paramentos e velas (cavaletes, castiçais e cristo (conforme região) disponibilizados quando necessário e permitido pela família); f) carro fúnebre para remoção dentro do município; g)  registro em cartório, quando autorizado pela legislação local; h)  livro de presença (conforme disponibilidade local); i)  locação de sala para velório em capelas municipais ou particulares; j)  taxas de sepultamento em cemitério municipal ou em outro cemitério com valor equivalente ou cremação; k)  locação de jazigo (por 3 anos) em cemitério municipal ou em outro cemitério com valor equivalente, quando necessário e disponível na cidade. Todos os itens acima serão disponibilizados conforme infraestrutura local. Não caberá à Prestadora a responsabilidade pela falta de itens que não estejam disponíveis ou sejam comercializados em determinadas praças. 
o Cremação: A Prestadora providenciará o traslado do corpo da cidade onde ocorrer o óbito para a cidade mais próxima que exista o serviço de cremação num raio máximo de 100 km (cem quilômetros), e o posterior retorno das cinzas aos familiares. 
o  Sepultamento: A Prestadora providenciará o sepultamento do corpo em jazigo da família, em cemitério municipal ou outro cemitério, na cidade indicada por esta. 
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o  Traslado: No caso de falecimento do Segurado fora de seu município de residência, em território nacional, a Prestadora providenciará o traslado de a cidade onde ocorrer o óbito até o local de domicílio do Segurado ou local de sepultamento, conforme designado pela família. 
o Transmissão de Mensagens Urgentes: Na ocorrência do óbito, de acordo com os eventos previstos, a Prestadora poderá transmitir para a família do Segurado ou pessoas indicadas por esta, mensagens urgentes sobre o acontecimento. Exclusões: Não estão cobertos por esta assistência: 
o Segurados com idade superior a 70 anos na data de adesão ao produto; 
o Suicídio, quando cometido durante os dois primeiros anos de vigência do plano contratado junto à Prestadora; e 
o Sepultamento de membros.  
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Porto Alegre, 27 de março de 2018. Proposta de Contratação Nº 0998/18 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL SIMPLIFICADO 
Apresentação: O Serviço de Assistência Residencial tem como objetivo, a realização serviços na residência habitual do Segurado, de acordo com o Padrão de Serviço Contratado, em caso de evento previsto ou problema emergencial. Esta Proposta de Contratação contempla o Serviço de Assistência Residencial conforme descrito abaixo: 

o Padrão de Serviço: Simplificado Definições: 
o Evento Previsto: Eventos externos, súbitos e fortuitos, involuntários por parte do Segurado ou de seus prepostos, que provoquem danos materiais no imóvel e/ou resultem em ferimentos nos seus ocupantes, decorrentes das seguintes situações: a)  Roubo ou Furto Qualificado: Correspondem, respectivamente, às definições dadas pela Lei Penal Brasileira a esses eventos ocorridos no imóvel, desde que tenham sido oficialmente comunicados às Autoridades Competentes. Caracterizado pela destruição ou rompimento de obstáculos para acesso à residência, como, por exemplo, arrombamento. b)  Incêndio, Raio ou Explosão. c)  Dano Elétrico: caracterizado pela sobrecarga de energia. d)  Desmoronamento. e)  Vendaval, Granizo ou Fumaça.  f)  Alagamento: dano por água proveniente, súbita e imprevistamente, de rupturas ou entupimentos da rede interna de água. g)  Impacto de Veículos. h)  Queda de Aeronaves. 
o Problema Emergencial: É um evento súbito, inesperado, ocasionado pela danificação ou desgaste de materiais no imóvel, independentemente da ocorrência de Evento previsto, que exige um atendimento imediato para evitar a seriedade dos danos ou diminuir suas consequências, em caráter exclusivamente reparatório, com serviços para as seguintes situações: a)  Chaveiro: Quebra da chave na fechadura, perda, roubo ou furto da(s) chave(s) de porta(s) de acesso ao imóvel. b)  Problemas Hidráulicos: Vazamento em tubulações (aparentes), em PVC de 1 a 4 polegadas, torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga e registros. Desentupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, excluídos entupimentos de rede de esgoto que interligam as caixas de inspeção de gordura e esgoto da residência. c)  Problemas Elétricos: Tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, chaves faca, troca de resistências de 
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chuveiros (não blindados), torneiras elétricas decorrentes de problemas funcionais ou que possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na residência. 
o  Serviço de Assistência: Na hipótese da ocorrência de um evento previsto ou problema emergencial o Segurado deverá contatar a Central de Atendimento (0800 555 235 para acionamento do Brasil e 55 11 4133 6819 para acionamento do Exterior), comunicando o fato e seguindo sempre as instruções recebidas, fornecendo-lhe todas as informações necessárias à perfeita prestação do serviço contratado. Vigência: A duração da garantia dos serviços de assistência fica limitada à vigência da apólice de seguro comercializada pela Seguradora. Abrangência: Os serviços de assistência residencial executados no endereço da residência habitual do Segurado informado na Proposta de Adesão/Relação e desde que esteja localizada em território nacional. Benefícios: Os custos dos serviços descritos correrão por conta exclusiva da Prestadora de Serviços que arcará integralmente com todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, limitados os gastos de acordo com o plano contratado. Os valores que excederem os limites estabelecidos serão de responsabilidade do Segurado. Regras da Assistência: Não ficam garantidas pelo presente instrumento, os valores que não tenham sido previamente solicitadas por intermédio da Central de Atendimento ou tenham sido executadas sem o seu acordo. Não serão reembolsados os casos de despesas não comunicadas e aprovadas previamente pela Central de Atendimento. Este plano inclui: 
o Chaveiro: Envio de chaveiro para conserto definitivo ou provisório da porta de acesso à residência ou confecção de chave, conforme evento assistido e limites abaixo: a)  Arrombamento, Roubo e Furto: Caso a residência cadastrada ficar vulnerável e for necessário o conserto de portas ou fechaduras, a Prestadora se encarregará do envio de um profissional para o reparo provisório ou, se possível, o definitivo. Limite máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). b)  Perda, Quebra de Chaves na Fechadura, Roubo ou Furto de Chaves: Caso impeça o acesso do Segurado à residência, a Prestadora se encarregará do envio de um chaveiro para realização do serviço, ou seja, abertura e 01 (uma) confecção de chave (simples ou tetra) quando necessário. Não está prevista para esse serviço a cópia de novas chaves. Limite máximo de R$ 100,00 (cem reais). 

o Limite de Utilização: Até 02 intervenções por ano (independente do evento). 
o Mão de Obra Hidráulica: Envio de encanador para resolver problemas de vazamentos em tubulações aparentes ou solucionar problemas que possam acarretar risco de alagamento na residência (o Segurado deverá informar ao 
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profissional o local exato da ruptura ou do vazamento), conforme evento assistido e limites abaixo: a) Alagamento: Casos em que o imóvel estiver alagado ou em risco de alagamento em função de eventos súbitos e fortuitos, alheios a vontade do Segurado. Para essa situação a Prestadora enviará um profissional para conter provisoriamente a situação de alagamento. Para o fornecimento de assistência, só será considerado alagamento quando este for causado por ruptura de canos ou entupimento de ramais internos da tubulação, sem a intenção do Segurado . Limite máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). b)  Vazamento em tubulações (aparentes) de 1 a 4 polegadas ou em dispositivos hidráulicos como: torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga, registro; Entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques: A Prestadora arcará com o custo de mão de obra para a contenção emergencial. Limite máximo de R$ 100,00 (cem reais). 
o Limite de Utilização: Até 02 intervenções por ano (independente do evento). 
o Exclusões: Quebra de parede, teto ou piso; Casos de inundação, enchentes ou eventos da natureza; Tubulações de esgoto e caixa de gordura; Reparos definitivos; Despesas com material; Locação de andaime; Custos de execução do serviço que excederem os limites; Utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica; Tubulações e/ ou conexões que não sejam de PVC (ex.: cobre, aço ou ferro); Assistência para materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto, etc.). 

o Mão de Obra Elétrica: Envio de eletricista para realizar reparos necessários para o restabelecimento da energia elétrica ou para solucionar problemas elétricos, conforme evento assistido e limites abaixo: a)  Raio, Dano Elétrico – caracterizado pela sobrecarga de energia: Casos de falhas ou avarias nas instalações elétricas da residência cadastrada, ocasionada por raio ou sobrecarga de energia, que provoque a falta de energia no imóvel ou em alguma de suas dependências, a Prestadora se responsabilizará pelo envio do profissional para realizar os reparos necessários ao restabelecimento da energia elétrica. Limite máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). b)  Problemas Elétricos – tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, chaves facas, troca de resistências de chuveiros ou torneiras elétricas (não blindados) ou troca de chuveiros elétricos: Casos decorrentes de problema funcional ou que possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão na residência, a Prestadora se responsabilizará pelo envio de um profissional para conter a situação emergencial. Limite máximo de R$ 100,00 (cem reais). 
o Limite de Utilização: Até 02 intervenções por ano (independente do evento). 
o Exclusões: Quebra de parede, teto ou piso; Troca ou Instalação de fiação; Portão Elétrico/ Eletrônico, alarme, interfone, cerca elétrica, circuito de 
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segurança, telefone, interfone, equipamento eletrônico, eletrodoméstico e eletroeletrônico,  bem como qualquer serviço não descrito nas definições; Despesas com material; Locação de andaime; Custos de execução do serviço que excederem os limites. Exclusões: Além das exclusões já particularizadas em cada serviço, não estão cobertos por esta assistência: 
o Residências no exterior; 
o Residências que comprovadamente não seja habitual ou residências de veraneio do Segurado (mesmo que informada Proposta de Adesão/Relação).  
o Estabelecimentos comerciais com partes utilizadas como residência ou residências com parte dela utilizada para fim comercial, seja pelo Segurado ou por terceiros; 
o Eventos causados por falta de manutenção adequada, bem como aqueles que, são objeto de assistência técnica especializada como elevadores, portões automáticos, elétricos ou eletrônicos e equipamentos de segurança; 
o Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de guerra, invasão, operação bélica, rebelião, revolução, vandalismo, greves e tumultos; 
o Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de acidentes radioativos ou atômicos; 
o Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas; 
o Despesas com peças de reposição ou para reparos, bem como gastos em hotéis e restaurantes não previstos nas garantias deste contrato; 
o Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato ou que caracterizem falta de manutenção do imóvel; 
o Eventos ou consequências causadas por dolo do Segurado; 
o Perdas ou danos ocasionados por incêndio ou explosão decorrente, direta ou indiretamente, de terremotos, erupção vulcânica, inundação ou qualquer outro convulsão da natureza; 
o Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais, e suas consequências, decorrentes de alagamento provocado por chuvas, transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer outro evento natural; 
o Despesas de qualquer natureza superiores aos limites de responsabilidade da Prestadora ou acionados diretamente pelo interessado, sem prévia autorização; 
o Despesas com locação de andaime; 
o Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel (móveis, quadros, etc.), que obstrua, impeça ou inviabilize o acesso ao local para a normal execução do serviço de assistência. 
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Porto Alegre, 27 de março de 2018. Proposta de Contratação Nº 0998/18 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS A VEÍCULOS – AUTO RESTRITO (VÍNCULO AO SEGURADO)  Apresentação: O Serviço de Assistência 24 horas – Auto Restrito a Veículos tem como objetivo auxiliar o Segurado no caso de ocorrência de evento previsto, sendo esses: acidente, furto ou roubo e incêndio.  Definições: 
o Veículo: Veículo de propriedade particular ou de uso habitual, devidamente cadastrado, exceto: veículo destinado a transporte público de mercadoria ou passageiros, de aluguel, que tenha peso superior a 3.500 kg ou qualquer outro veículo que não tenha 4 (quatro) rodas, limitado a 10 anos de fabricação. 
o Evento Previsto: São os eventos que, quando caracterizados, configuram como fato gerador dos serviços disponibilizados pela Assistência 24 horas. São eles: acidente, roubo ou furto e incêndio.  
o Acidente: É a ocorrência de qualquer fato danoso e imprevisível produzido no veículo, tais como: colisão, abalroamento ou capotagem que provoque sua imobilização, tendo ou não resultado em ferimento do condutor e/ou de seus acompanhantes. 
o Roubo e Furto: Correspondem, respectivamente, às definições dadas pela Lei Penal Brasileira a esses eventos ocorridos com o veículo, desde que tenham sido oficialmente comunicados às autoridades.  
o Pane: Defeito de origem mecânica ou elétrica, que impeça a locomoção do veículo por seus próprios meios.  
o Pane Repetitiva: Repetição de utilização dos serviços de assistência em casos de pane. Para este contrato, dentro do período de vigência do serviço, a partir da quarta solicitação de assistência por pane do veículo, conforme descrição acima estará caracterizada a pane repetitiva, cujos gastos passarão a ser de responsabilidade do Segurado.  
o Vans: Serão consideradas Vans para prestação dos serviços de assistência somente aquelas utilizadas sem fins comerciais. Serviço de Assistência: Na hipótese da ocorrência de um evento coberto o Segurado deverá contatar a Central de Atendimento (0800 555 235 para acionamento do Brasil e 55 11 4133 6819 para acionamento do Exterior), comunicando o fato e seguindo sempre as instruções recebidas, fornecendo-lhe todas as informações necessárias à perfeita prestação do serviço contratado. 
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Vigência: A duração da garantia dos serviços de assistência fica limitada à vigência da apólice de seguro comercializada pela Seguradora. Abrangência: Os serviços de Assistência 24 horas a Veículos – Auto Restrito terão extensão em todo o território brasileiro. Regras da Assistência: Não ficam garantidas pelo presente instrumento, as prestações que não tenham sido previamente solicitadas por intermédio da Central de Atendimento ou tenham sido executadas sem o seu acordo. Quando excepcionalmente o serviço coberto tiver que ser pago pelo Beneficiário para posterior reembolso este deverá sempre observar a orientação e aprovação prévia da Central de Atendimento. Não serão reembolsados os casos de despesas não comunicadas e aprovadas previamente pela Central de Atendimento. Este plano inclui os seguintes serviços limitados a 3 (três) intervenções para eventos de pane: 
o Autossocorro após Pane: Na hipótese de pane, que impossibilite a locomoção própria do veículo, será providenciado o envio de um mecânico para realizar o conserto no local, se tecnicamente possível. Caso não seja possível efetuar o conserto, mesmo após envio do mecânico, o veículo será rebocado. A Prestadora se responsabiliza apenas pelas despesas com mão de obra do prestador, no momento do atendimento emergencial. Qualquer despesa relativa à reposição de peças será de responsabilidade do Segurado. 

o Limite: Até R$ 100,00 (cem reais). 
o Franquia: Sem franquia. 

o Reboque ou Recolha Após Pane ou Evento Previsto: Na hipótese de pane ou evento previsto que impossibilite a locomoção própria do veículo e na impossibilidade de resolução do problema no próprio local, o veículo será rebocado até a oficina ou concessionária mais próxima, indicada pelo Segurado e localizada até o raio máximo contratado. Entende-se por raio a distância de ida até o destino escolhido. Caso exceda o limite acima, o Segurado será responsável pela quilometragem excedente de ida e volta do reboque. Não havendo oficina nem concessionária em funcionamento no momento do atendimento, o veículo será rebocado por guinchos credenciados e será providenciada sua guarda até o início do expediente. Somente nesta situação será fornecido o segundo reboque.  
o Limite: Até 100 km ou R$ 300,00 (trezentos reais), o que ocorrer primeiro. 
o Franquia: Sem franquia. 

o Troca de Pneus: Na hipótese de danos aos pneus, a Prestadora disponibilizará um profissional para solução do problema (simples troca ou reboque até o borracheiro). As despesas para o conserto do pneu, câmara, aro, entre outras, correrão por causa do Segurado.  
o Limite: Mão de obra para troca de pneus ou reboque até o borracheiro mais próximo por até 2 (duas) intervenções por ano. 
o Franquia: Sem franquia. 
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Disposições Gerais da Assistência:  
o Em caso de carros importados ou veículos em garantia de fábrica, o reboque será efetuado até uma oficina ou concessionária mais próxima no raio máximo contratado, ficando a cargo do Segurado as despesas excedentes em caso de escolha por um reboque até uma oficina ou concessionária fora deste raio de ação;  
o O Segurado deverá sempre providenciar previamente a remoção de eventual carga que prejudique ou impeça o reboque;  
o A Prestadora estará desobrigada da prestação de serviços nos casos alheios à vontade, tais como: enchentes, greves, convulsões sociais, atos de vandalismo, interdições de rodovias e/ou de outras vias de acesso, casos de fortuitos ou de força maior;  
o Lembramos que o conserto no local é um paliativo para que o veículo possa rodar, mas não substitui o ingresso deste na oficina;  
o Os serviços serão prestados nas medidas das disponibilidades legais;  
o A Prestadora não se responsabiliza por eventuais reboques de veículos que exijam utilização de “munck” ou outro equipamento para fins de resgates que não o tradicional reboque.   Exclusões:  Não estão cobertos por esta assistência: 
o Serviços providenciados diretamente pelo Segurado ou terceiros, sem prévio contato com central de atendimento; 
o Ocorrências fora dos âmbitos definidos; 
o Eventos ocorridos com veículos com peso superior a 3,5 toneladas e com número de rodas inferior ou superior a 04 (quatro); 
o Atendimento em decorrência da prática de competições esportivas, provas de velocidade, rachas ou corridas; 
o Acidentes produzidos por ingestão intencional de tóxicos, narcóticos ou bebidas alcoólicas; 
o Mão de obra para reparação do veículo (exceto nos casos de conserto no local); 
o Consertos de pneus; 
o Substituição de peças defeituosas no veículo; 
o Fornecimento de qualquer material destinado à reparação do veículo; 
o Serviços de assistência para terceiros; 
o Atendimento para panes repetitivas que caracterizam falta de manutenção do veículo; 
o Despesas ou prejuízos decorrentes de roubo ou furto de acessórios do veículo, bagagem e objetos do Segurado e/ou seus acompanhantes; 
o Serviços que impliquem o rompimento de lacres quando o veículo estiver na Garantia de Fábrica; 
o Atendimento para veículos em trânsito por estradas, trilhas ou caminhos de difícil acesso, impedidos ou não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças; 
o Eventos que ocorram em situação de guerra, manifestações populares, atos de terrorismo e sabotagem, greves, enchentes, interdições de rodovias e/ou outras 
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vias de acesso, detenções por parte de qualquer autoridade por delito não derivado de acidente de transito e restrições à livre circulação, casos fortuitos e de força maior; 
o Assistências em que o Segurado oculte informações necessárias para a prestação do serviço ou descaracterização proposital de um fato ocorrido. 
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Porto Alegre, 27 de março de 2018. Proposta de Contratação Nº 0998/18 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA “FARMASSIST” 
Apresentação: A Assistência Farmacêutica “Farmassist” é um serviço que propicia acesso a medicamentos com descontos, adquiridos em drogarias credenciadas pela Prestadora. Serviço de Assistência: O Segurado deverá contatar a Central de Atendimento (0800 555 235 para acionamento do Brasil e 55 11 4133 6819 para acionamento do Exterior) para informações sobre telefones e endereços das farmácias credenciadas mais próximas. Vigência: A duração da garantia dos serviços de assistência fica limitada à vigência da apólice de seguro comercializada pela Seguradora. Abrangência: O serviço de Assistência Farmacêutica “Farmassist” está disponível nas Principais Cidade Brasileiras. O Segurado deverá entrar em contato com a Central de Atendimento (0800 555 235) para informações sobre telefones e endereços das farmácias credenciadas mais próximas. Regras da Assistência: A Prestadora praticará o menor preço entre o preço da Prestadora e o preço promocional do dia da loja. Não são considerados preços promocionais aqueles decorrentes de Programas de Fidelidade da Farmácia, Programas de Adesão ao Tratamento, entre outros. Não será autorizada pelo Sistema da Prestadora a venda de medicamentos fracionados e manipulados. Identificação: Os Segurados são identificados na rede credenciada através do CPF, sendo necessário contato prévio com a Central de Atendimento para o fornecimento da senha de identificação.  Este plano inclui os seguintes serviços: 

o Informações: A Central de Atendimento 24 Horas oferece suporte completo para o Segurado, com as informações sobre telefones e endereços das farmácias credenciadas mais próximas, conforme sua necessidade. 
o Limite: Ilimitada. 

o Rede de Farmácias Credenciadas: Sempre que necessário, o Segurado terá à sua disposição uma rede de farmácias credenciadas, onde poderá adquirir medicamentos com descontos sobre o preço máximo ao consumidor, conforme abaixo: a) Descontos de 15% (quinze por cento) a 60% (sessenta por cento) sobre o Preço Máximo ao Consumidor (“PMC”) para os medicamentos contemplados na Lista; O valor equivalente ao PMC para os demais medicamentos, aprovados pela ANVISA, publicadas na ABC Farma, que não integram a Lista; 
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o Limite: Ilimitada. 
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Porto Alegre, 27 de março de 2018. Proposta de Contratação Nº 0998/18  TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – “SORTEIO” 1 SORTEIO MENSAL SÉRIE DE 500.000 NÚMEROS – 6 DÍGITOS VALOR: R$ 10.000,00 1) Quando previsto no plano contratado, cada Segurado Principal receberá, sem qualquer custo adicional, a partir do início de vigência do Seguro, 1 (um) número, informado no Certificado de Sorteio, que irá habilitá-lo a concorrer mensalmente a 1 (um) sorteio pela Loteria Federal do Brasil. Os sorteios serão realizados no último sábado do mês subsequente ao do vencimento do prêmio do seguro, sendo garantidos por títulos de capitalização emitidos pela Caixa Capitalização S/A (CNPJ 01.599.296/0001-71, Registro SUSEP n° 15414.300119/2008-51). A Companhia de Seguros Previdência do Sul irá adquirir os títulos em nome do Segurado, transferindo para ele os direitos do sorteio. A transferência refere-se, exclusivamente, ao direito de participação no sorteio. 2) O Título contemplado com o prêmio principal será aquele cujo número para fins de sorteio coincidir na mesma ordem com o número formado pela junção dos algarismos da dezena simples e da unidade simples do 1º prêmio com os algarismos da unidade simples do 2º ao 5º prêmios da extração da Loteria Federal do Brasil, lidos verticalmente do 1º ao 5º prêmio, ou seja, de cima para baixo, após aplicação da tabela de conversão. Exemplo: 1o Prêmio 32.8 7 5 2o Prêmio 23.9 6 9 3o Prêmio 62.4 3 6 4o Prêmio 01.2 8 4 5o Prêmio 36.3 9 7 O número extraído do resultado da Loteria Federal seria 759.647. Para se obter o número contemplado utiliza-se a tabela abaixo para a conversão do algarismo da centena de milhar do número extraído.  Tabela de Conversão Algarismo da Centena de Milhar Considerar 0 ou 5 0 1 ou 6 1 2 ou 7 2 3 ou 8 3 4 ou 9 4 
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 No exemplo, o número contemplado com o prêmio principal seria: 1º Prêmio: 259.647 3) O valor,  líquido de Imposto de Renda, a ser sorteado será informado no Certificado de Sorteio.  4) O documento de pagamento bancário, referente ao prêmio do seguro do mês anterior à extração da Loteria Federal do Brasil que fornece o direito à participação no sorteio, deve ter quitação exclusivamente na rede bancária até a data de seu vencimento original, ou seja, o segurado deverá estar em dia com o pagamento de seus prêmios de seguro para participar do sorteio. Não sendo realizada a extração da Loteria Federal na data prevista, será considerada a extração que a substitua.  5) Caso esteja previsto no item “Forma de Pagamento" da Proposta de Contratação  e a cobrança do prêmio do seguro seja efetuada através de desconto em folha de pagamento, o Segurado terá direito à participação no sorteio a partir do mês subsequente ao de sua inclusão na fatura mensal.  6) Para fins desta cláusula, entende-se por “prêmio do seguro” o valor pago pelo Segurado à Seguradora e por “prêmio da extração”, o valor que corresponde aos números sorteados. 


