
       Proteção e 
Segurança  
para você  
e para  
sua família 

Coberturas de Risco
Planos Individuais



Coberturas de Risco
São coberturas adicionais para os riscos de invalidez e morte, com 
contratação facultativa, o que aumenta mais a sua segurança pessoal e a de 
sua família!

Essas coberturas deverão ser comercializadas em conjunto ou 
separadamente com as Coberturas de Sobrevivência (PGBL ou VGBL), nos 
planos individuais.

Para você

Renda por Invalidez
  em caso de invalidez total e permanente, por acidente ou doença, você 
receberá a indenização, mensalmente, de forma vitalícia;

Pecúlio por Invalidez
  em caso de invalidez total e permanente, por acidente ou doença, você 
receberá a indenização, de uma só vez, livre de Imposto de Renda.

Para a sua família

Pecúlio por Morte
  em caso de morte por acidente ou doença, seus beneficiários receberão a 
indenização, de uma só vez, livre de Imposto de Renda;

Pensão por Prazo Certo 
  em caso de morte por acidente ou doença, seus beneficiários receberão uma 
renda mensal durante 5, 10, 15 ou 20 anos;

Pensão aos Menores
  consiste em uma renda paga temporariamente aos beneficiários indicados, 
menores de 21 (vinte e um) anos, na condição de filhos ou dependentes 
econômicos, em decorrência de morte por acidente ou doença do participante.



Coberturas Idade para Contratação
Limite máximo de 

comercialização de acordo 
com a Profissão

Pecúlio por Morte 14 a 79 anos Até R$ 2.000.000 (Capital)

Pecúlio por Invalidez 14 a 79 anos Até R$ 2.000.000 (Capital)

Pensão por Prazo Certo 14 a 79 anos R$ 7.000 (renda)

Pensão aos Menores 16 a 79 anos R$ 7.000 (renda)

Renda por Invalidez 14 a 70 anos R$ 7.000 (renda)

Coberturas | Idades | Limites



 

Informações Importantes

Declaração Pessoal de Saúde (DPS) 
Na contratação das coberturas adicionais, é obrigatório o preenchimento da 
Declaração Pessoal de Saúde - DPS, ficando isenta de carências. 

Carência  
Não há. Exceto para o caso de suicídio ou sua tentativa, quando o referido período 
corresponderá a dois anos ininterruptos contados da data de início de vigência 
dos planos (Pecúlio por Morte e Pensões), conforme Código Civil brasileiro.

Início de vigência  
A data de aceitação da proposta de contratação, se dará automaticamente, caso 
não haja manifestação ao contrário por parte da Seguradora no prazo máximo de 
15 (quinze) dias.  

Valor da Cobertura 
O valor da cobertura será livremente escolhido pelo participante, observados os 
limites técnicos.

Exclusão da Cobertura  
O participante será excluído da(s) cobertura(s) de risco ao atingir 85 anos  
de idade.

Contratação de mais de uma Pensão:  
Pensão por Prazo Certo ou Pensão aos Menores, a somatória não poderá 
ultrapassar o limite de R$ 7.000,00.

Atualização Monetária  
O valor da contribuição e das coberturas será atualizado, anualmente, pelo  
IPCA/IBGE.

Reajuste por idade 
Além da atualização monetária pelo IPCA, o valor das contribuições será 
reajustado, anualmente, na data de aniversário do plano, de acordo com a idade 
do participante.

Forma de Pagamento 
As contribuições referentes às coberturas serão mensais através de débito em 
conta ou boleto bancário.

http://www.segurosunimed.com.br


Para saber mais, fale com o seu corretor.
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Conheça mais opções de seguros

Informações detalhadas do produto estão disponibilizadas nos  
regulamentos. O registro desses planos na SUSEP não implica, por parte  

dessa autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Processos SUSEP:   
Pecúlio por Morte – 15414.610577/2020-91; Pecúlio por Invalidez – 15414.610574/2020-58; Renda 

por Invalidez –  15414.605872/2021-15; Pensão aos Menores – 15414.610580/2020-13 e Pensão 
por Prazo Certo – 15414.610581/2020-50.

https://www.segurosunimed.com.br

