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Condições Gerais 

 

O Beneficiários do seguro é o Banco Mercantil do Brasil S.A. 

A aprovação deste Plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou 
recomendação a sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas 
em vigor. 

O segurado poderá consultar a situação cadastral no site www.susep.gov.br, por meio do 
número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF; 

A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco; 

Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora à faculdade de não renovar a 
apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice; 

A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a 
qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver. 

Na ocorrência de evento coberto, caso o valor da obrigação financeira devida ao credor seja 
menor do que o valor a ser indenizado no seguro prestamista, a diferença apurada será paga 
ao próprio segurado ou ao segundo beneficiário indicado conforme dispuserem as condições 
gerais. 

Em caso de extinção antecipada da obrigação, o seguro estará automaticamente cancelado, 
devendo a seguradora ser formalmente comunicada, sem prejuízo, se for o caso, da devolução 
do prêmio pago referente ao período a decorrer. 

O Seguro Prestamista está vinculado ao financiamento contratado conforme comprovante 
impresso no momento da adesão. 

Inicio de vigência a partir das 24 horas da contratação da operação de credito ate o termino do 
empréstimo. 

 

 

 

 



 

Seguro garantido por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA; CNPJ 17.197.385/0001-21; 
Código Susep 05495 e intermediado pela BEM AQUI ADMINISTRADORA, CORRETORA DE 
SEGUROS, PREVIDENCIA PRIVADA E CORRESPONDENTE BANCARIO SA  - registro 
SUSEP: 202021732 . Processo SUSEP No 15414.901073/2014-30. O registro deste plano na 
SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua 
comercialização. 

As condições contratuais deste produto encontram-se registradas na SUSEP de acordo com o 
numero de processo constante da apólice e poderão ser consultadas no endereço eletrônico 
www.susep.gov.br. Telefone gratuito de atendimento ao publico 0800 021 8484 de segunda a 
sexta-feira das 9h30 as 17h (exceto feriados). 

**DECLARO, COMO SEGURADO NESTA CONTRATACAO, QUE, NA FORMA DA 
LEGISLACAO VIGENTE, RECEBI TODAS AS INFORMACOES OBRIGATORIAS CONTIDAS 
NA RESOLUCAO CNSP No 382/2020, INCLUSIVE QUANTO A PREVIA DISPONIBILIZACAO 
DAS INFORMACOES PREVISTAS NO ART. 4o, PAR. 1o, DA REFERIDA RESOLUCAO. ** 

O Estipulante informa que há contrato de exclusividade com a seguradora para a 
comercializacao e oferta deste produto. 

O proponente e/ou seu representante devidamente autorizado, reconhece que, ao preencher a 
proposta com fornecimento das informacoes nela constante, concorda que os dados pessoais 
e/ou de saude serao usados e analisados pela SEGURADORA para aceitacao ou nao do 
risco, e sendo estabelecido o contrato de seguro, esses dados poderao ser usados em 
modelos estatísticos  das empresas, bem como para o FIM UNICO da execucao do contrato 
de seguro, sendo que ditas informacoes poderao ser compartilhadas com empresas que 
ajudem no cumprimento do contrato de seguro. Os dados do cliente serao guardados com 
todo zelo e cuidado, e mantidos pelo prazo previsto pelo regulador de seguros. 

 

Central de atendimento Zurich: SAC: 0800 284 4848 

Ouvidoria: 0800 770 1061 Deficiente auditivo: 0800 275 8585 


