
CARACTERÍSTICAS DO SEGURO PROTEÇÃO DÁ SORTE

As condições e limitações do produto e dos serviços disponibilizados na íntegra estão 
previstas nas Condições Gerais do Seguro, disponíveis no site www.tokiomarine.com.br, 

na data da respectiva adesão ao Seguro.

-

ao Segurado no momento da adesão e poderá ser renovado automaticamente por igual 
período, desde que não ocorra nenhuma causa de cancelamento do contrato individual 
previsto nas Condições Gerais. 

O valor do prêmio mensal do Seguro será cobrado somente quando houver fatura gerada 
por compras e seus parcelamentos no Cartão Club+, sendo que as coberturas do Seguro 

lançamento do prêmio do seguro, permanecendo vigentes até às 24 horas do vencimento 
da fatura do mês seguinte. Se não houver compras ou parcelamentos no mês seguinte, 

quatro) horas do pagamento de nova fatura com o lançamento do prêmio do seguro.

MORTE: Garante o pagamento de uma indenização para quitação do saldo devedor do 

do evento coberto e com vencimento posterior ao evento, limitado ao Capital Segurado 

devidamente coberta, -
.

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE: Garante o pagamento de uma in-

02 03 0401

CERTIFICADO DO SEGURO PROTEÇÃO DÁ SORTE

-

Não há carência para sinistros cobertos ocorridos em virtude de acidente. Importante: as coberturas de perda de renda e desemprego involun-
tário e incapacidade física total e temporária por acidente ou doença não se acumulam.

As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. Restrições se aplicam. Para mais informações, consulte as condições gerais do seguro com o regulamento do sor-
teio, à disposição no site www.tokiomarine.com.br. O plano de seguro também pode ser consultado no site da SUSEP: http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-
-e-produtos/consulta-publica-de-pro¬dutos-1. 

. Seguro garantido pela Tokio 

Título de Capitalização, da modalidade incentivo, emitido pela Sul América Capitalização S.A. - Sulacap, 

SUSEP -
cados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. O registro do produto e a aprovação do titulo de capitalização na SUSEP não 
implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Remuneração do Estipulante: 

, por meio de seu nº de registro na SUSEP, nome completo, 
CNPJ ou CPF. 

).

referente às compras realizadas antes da data do evento coberto e com vencimento pos-
terior, limitado ao Capital Segurado contratado para esta garantia, no caso de perda ou 

causada por acidente coberto, mediante comprovação por laudo médico e desde que tais 
-

poníveis no momento de sua constatação, 
.

Considera-se Invalidez Permanente Total por Acidente as ocorrências descritas abaixo:
- Perda total da visão de ambos os olhos
- Perda total do uso de ambos os membros superiores
- Perda total do uso de ambos os membros inferiores
- Perda total do uso de ambas as mãos
- Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior
- Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés
- Perda total do uso de ambos os pés
- Alienação mental total incurável
A invalidez por acidente deverá ser comprovada mediante apresentação à Seguradora 

submeter o Segurado a exame para comprovação da invalidez e/ou avaliação do nível 
da incapacidade, sob pena de não pagamento da indenização, caso o Segurado a tanto 
se negue.

-
semelhadas, não caracteriza, por si só, o estado de invalidez permanente previsto nesta 
cobertura.

antes do acidente, o grau de invalidez preexistente será percentualmente deduzido do 

A perda de dentes e os danos estéticos não darão direito a indenização por invalidez 
permanente por acidente.
As indenizações previstas para as coberturas de Morte e Invalidez Permanente por Aci-
dente não se acumulam, em consequência de um mesmo acidente. Se, depois de paga 

-
quência do mesmo acidente, da indenização pela Cobertura de Morte será deduzida a 

: Garante o pa-
gamento de uma indenização para quitação do saldo devedor referente às compras re-
alizadas até o dia anterior da caracterização do evento Desemprego Involuntário e com 
vencimento posterior à data do evento, limitado ao Capital Segurado contratado para esta 
cobertura, -

.

Quando não houver aviso prévio da dispensa, considera-se como data do evento para 
efeito de determinação do Capital Segurado a data da baixa do contrato de trabalho do 
Segurado. Quando houver aviso prévio da dispensa, será considerada como data do 

o valor do saldo devedor na data do evento. Juros, multas e qualquer outro encargo 
cobrado após o evento não estarão cobertos pelo seguro.

O segurado deverá comprovar que na data do desemprego involuntário, estava empre-
gado formalmente e ininterruptamente no último empregador por um período mínimo de 

Além dos riscos excluídos constantes nas Condições Gerais do Seguro, para efeito da 
indenização, a condição de desemprego deverá ser comprovada e enquadrada nas se-
guintes condições:
• 
• 
• 

total de empregados da empresa em que trabalhava, avaliando-se caso a caso, 

• Não tenha ocorrido demissão voluntária, através de plano interno de incentivo.
Obs.: Após um evento de desemprego, em que o Segurado tenha sido indenizado, este 

-
mo empregador para que venha a ser elegível à indenização de um segundo evento de 
desemprego.

-
bertura individual em que o Segurado não terá direito a indenização em caso de Perda 
de Renda por Desemprego Involuntário.
Franquia -
luntário deve perdurar caracterizando o direito a indenização, observada as disposições 

Co-
-

: Garante o pagamento de uma indenização para quitação 
do saldo devedor referente às compras realizadas até o dia anterior à data da caracteri-
zação da incapacidade física e com vencimento posterior ao evento, limitado ao Capital 
Segurado contratado para esta cobertura, no caso de incapacidade física total tempo-
rária, , caracterizada pela impossibilidade contínua 

-

.

Franquia

Morte  e Invalidez Permanente Total por Acidente

Quitação do saldo devedor do cartão 
Club+ na data do evento até o limite 

de R$ 300,00

Não se aplica R$ 0,50

ininterrupto para o mesmo empregador
60 dias 30 dias R$ 0,02

Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente ou Doença - Exclusiva 

renda e atividade
60 dias 15 dias

IOF R$ 0,02

R$ 3,99

Proposta nº:

Marcelo GoldMan Valmir Rodrigues

Nome: _________________________________________________________________________________
CPF: _____________________ Data de Nascimento:__________________ Cartão nº: _________________
Apólice nº: 136    Endereço:________________________________________________________________ 
nº:________Complemento:____________________Bairro:_______________________________________ 
Cidade:___________________ UF: ________ CEP:_____________ Telefone: ______________________
Está coberto pelo Seguro Proteção dá Sorte, com início de vigência às 24 horas da data de vencimento e 
pagamento da primeira fatura do cartão com o lançamento do seguro, vigorando por 60 meses.
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02 03 0401

CERTIFICADO DO SEGURO PROTEÇÃO DÁ SORTE

-

Não há carência para sinistros cobertos ocorridos em virtude de acidente. Importante: as coberturas de perda de renda e desemprego involun-
tário e incapacidade física total e temporária por acidente ou doença não se acumulam.

As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. Restrições se aplicam. Para mais informações, consulte as condições gerais do seguro com o regulamento do sor-
teio, à disposição no site www.tokiomarine.com.br. O plano de seguro também pode ser consultado no site da SUSEP: http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-
-e-produtos/consulta-publica-de-pro¬dutos-1. 

. Seguro garantido pela Tokio 

Título de Capitalização, da modalidade incentivo, emitido pela Sul América Capitalização S.A. - Sulacap, 

SUSEP -
cados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. O registro do produto e a aprovação do titulo de capitalização na SUSEP não 
implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Remuneração do Estipulante: 

, por meio de seu nº de registro na SUSEP, nome completo, 
CNPJ ou CPF. 

).

referente às compras realizadas antes da data do evento coberto e com vencimento pos-
terior, limitado ao Capital Segurado contratado para esta garantia, no caso de perda ou 

causada por acidente coberto, mediante comprovação por laudo médico e desde que tais 
-

poníveis no momento de sua constatação, 
.

Considera-se Invalidez Permanente Total por Acidente as ocorrências descritas abaixo:
- Perda total da visão de ambos os olhos
- Perda total do uso de ambos os membros superiores
- Perda total do uso de ambos os membros inferiores
- Perda total do uso de ambas as mãos
- Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior
- Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés
- Perda total do uso de ambos os pés
- Alienação mental total incurável
A invalidez por acidente deverá ser comprovada mediante apresentação à Seguradora 

submeter o Segurado a exame para comprovação da invalidez e/ou avaliação do nível 
da incapacidade, sob pena de não pagamento da indenização, caso o Segurado a tanto 
se negue.

-
semelhadas, não caracteriza, por si só, o estado de invalidez permanente previsto nesta 
cobertura.

antes do acidente, o grau de invalidez preexistente será percentualmente deduzido do 

A perda de dentes e os danos estéticos não darão direito a indenização por invalidez 
permanente por acidente.
As indenizações previstas para as coberturas de Morte e Invalidez Permanente por Aci-
dente não se acumulam, em consequência de um mesmo acidente. Se, depois de paga 

-
quência do mesmo acidente, da indenização pela Cobertura de Morte será deduzida a 

: Garante o pa-
gamento de uma indenização para quitação do saldo devedor referente às compras re-
alizadas até o dia anterior da caracterização do evento Desemprego Involuntário e com 
vencimento posterior à data do evento, limitado ao Capital Segurado contratado para esta 
cobertura, -

.

Quando não houver aviso prévio da dispensa, considera-se como data do evento para 
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-
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-
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PROPOSTA DO SEGURO PROTEÇÃO DÁ SORTE

Sim, aceito a adesão ao Seguro Proteção dá Sorte e autorizo o débito mensal de R$ 3,99 
descontados em minha fatura do Cartão Club+.

 Declaro 
que recebi as Características do Seguro, que entendi e aceitei as Condições Comerciais do Seguro Proteção dá Sorte. Neste ato de adesão me encontro em boas condições de 
saúde, sou titular do Cartão Club+ e me enquadro entre 18 e 65 anos de idade. Estou ciente que receberei o meu número da sorte para concorrer aos sorteios na fatura do meu 
cartão Club+. Tenho ciência que o início de vigência do Seguro se dará às 24 horas da data de vencimento e pagamento da primeira fatura do cartão com o lançamento do seguro 

e quatro) horas da data do pagamento de nova fatura e, consequentemente, do prêmio do seguro.

Não há carência para sinistros cobertos ocorridos em virtude de acidente. Importante: as coberturas de perda de renda e desemprego involuntário e incapacidade física total e 
temporária por acidente ou doença não se acumulam.

Nome:
CPF:     Cartão n°:
Cidade:        UF:
Tel.:

As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. Restrições se aplicam. Para mais informações, consulte as condições gerais do seguro com o regulamento do sorteio, à disposição no site www.
tokiomarine.com.br. O plano de seguro também pode ser consultado no site da SUSEP: http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/consulta-publica-de-pro¬dutos-1. 

-
Título de Capitalização, da modalidade incentivo, emitido pela Sul América Capitalização S.A. - Sulacap, 

SUSEP: 

de seguros. O registro do produto e a aprovação do titulo de capitalização na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização, representando, exclusivamente, sua 
, por meio de seu nº de 

registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 

.

Considera-se como data do evento, para efeito de determinação do Capital Segurado a 

efeito de indenização, será considerado o saldo devedor na data da caracterização do 
evento de Incapacidade Física temporária. Juros, multas e qualquer outro encargo co-
brado após o evento não estarão cobertos pelo seguro.
A indenização por incapacidade física será devida a partir do 16º dia, inclusive, da ca-
racterização da incapacidade, comprovada por laudo médico, no qual deverá constar 
uma estimativa do tempo de afastamento, bem como cópia dos exames realizados para 
diagnóstico. A Seguradora reserva-se o direito de submeter o Segurado a exame para 
avaliação do nível da incapacidade e tempo necessário de afastamento, sob pena de 
perda do direito à indenização, caso o segurado a tanto se negue.

Além dos riscos excluídos constantes nas Condições Gerais do Seguro, para efeito da 
indenização, a condição de incapacidade física deverá ser comprovada periodicamente 
e enquadrada nas seguintes condições:
• 
• Comprovação do exercício da atividade remunerada pelo mesmo período do item 

• -
rência do evento.

-
vidual, período em que o Segurado não terá direito a indenização em caso de eventos 
decorrentes de Doença. Não há carência para eventos decorrentes de Acidente.
Franquia
Física Total Temporária por Doença e Acidente deve perdurar caracterizando o direito a 
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Anualmente, os capitais segurados e, consequentemente, o prêmio mensal do seguro po-

Ocorrerá a cessação de cobertura e cancelamento do seguro individual:
 com o desaparecimento do vínculo 
 com a morte ou invalidez TOTAL 

 por solicitação do Segurado Principal, mediante 
 automaticamente se o Segurado, seus prepostos, seus depen-

 pela inobservância das obrigações 
-

 automaticamente se houver inexatidão ou omissão nas 
declarações do Segurado e/ou estipulante no ato da contratação e/ou durante a vigência 

se o cartão magnético do estipulante em poder do Segurado, por qualquer 
motivo, for cancelado.

 
Ocorrendo o Sinistro, comunique imediatamente a Central de Atendimento da Seguradora 

seguradora a documentação solicitada durante o atendimento.

PERDA DE DIREITO 

 inexatidão ou omissão nas declarações prestadas no ato da contratação deste Seguro 
ou durante toda sua vigência, bem como por ocasião da regulação do sinistro, quando 

 inobservância das obrigações convencionadas 
 fraude ou tentativa de fraude comprovada simulando sinistro ou agravan-

 Houver atraso ou falta de 
pagamento do prêmio do seguro. 
que o Segurado perderá o direito à Cobertura do Seguro se agravar intencionalmente o 

A Tokio Marine Seguradora S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.164.021/0001-00, é proprie-
tária de Títulos de Capitalização, da modalidade incentivo, emitidos e administrados pela 
Sul América Capitalização S.A. - Sulacap, inscrita no CNPJ sob nº. 03.558.096/0001-04, 

-
dições estabelecidas neste regulamento, você receberá cessão ao direito de concorrer 
a sorteios mensais tendo início no último sábado do mês subsequente ao pagamento da 

A Promoção Comercial será realizada em todo território nacional, sendo que a promoção 
continuará vigente enquanto o Segurado estiver em dia com o respectivo pagamento.
Os sorteios serão apurados pelas extrações da Loteria Federal do Brasil, no último sábado 
de cada mês, a partir do mês subsequente ao pagamento do Seguro. Não ocorrendo extra-
ção da Loteria Federal em uma das datas previstas, o sorteio correspondente será adiado 
para a primeira extração após a última data de sorteio constante no Título. Os resultados da 
Loteria Federal do Brasil poderão ser acompanhados por meio do site http:// www1.caixa.
gov.br/loterias/loterias/ultimos_resultados.asp, bem como em todas as Casas Lotéricas do 
Brasil.

esquerda para a direita, com o número da coluna formada pelos algarismos da unidade 

6
2º Prêmio: 3 4 1 4 1
3º Prêmio: 3 6 1 2 0        Número Contemplado: 

5º Prêmio: 4 5 6 1 

O contemplado no sorteio será avisado por meio de telefonema ou correspondência do 
Estipulante e só terá direito ao recebimento da premiação se estiver rigorosamente em dia 
com o pagamento do custo do Seguro.

Títulos integralmente cedidos, bem como os ganhadores dos prêmios de sorteio.

05 06 07 08

Franquia

Morte e Invalidez Permanente Total por Acidente

Quitação do saldo devedor do cartão 
Club+ na data do evento até o limite 

de R$ 300,00

Não se aplica R$ 0,50

ininterrupto para o mesmo empregador
60 dias 30 dias R$ 0,02

Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente ou Doença - Exclusiva 

comprovem renda e atividade
60 dias 15 dias

IOF R$ 0,02

R$ 3,99

Proposta nº:

Assinatura do cliente
Local: Data:

Nome Parentesco Nome Parentesco



PROPOSTA DO SEGURO PROTEÇÃO DÁ SORTE

Sim, aceito a adesão ao Seguro Proteção dá Sorte e autorizo o débito mensal de R$ 3,99 
descontados em minha fatura do Cartão Club+.

 Declaro 
que recebi as Características do Seguro, que entendi e aceitei as Condições Comerciais do Seguro Proteção dá Sorte. Neste ato de adesão me encontro em boas condições de 
saúde, sou titular do Cartão Club+ e me enquadro entre 18 e 65 anos de idade. Estou ciente que receberei o meu número da sorte para concorrer aos sorteios na fatura do meu 
cartão Club+. Tenho ciência que o início de vigência do Seguro se dará às 24 horas da data de vencimento e pagamento da primeira fatura do cartão com o lançamento do seguro 

e quatro) horas da data do pagamento de nova fatura e, consequentemente, do prêmio do seguro.

Não há carência para sinistros cobertos ocorridos em virtude de acidente. Importante: as coberturas de perda de renda e desemprego involuntário e incapacidade física total e 
temporária por acidente ou doença não se acumulam.

Nome:
CPF:     Cartão n°:
Cidade:        UF:
Tel.:

As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. Restrições se aplicam. Para mais informações, consulte as condições gerais do seguro com o regulamento do sorteio, à disposição no site www.
tokiomarine.com.br. O plano de seguro também pode ser consultado no site da SUSEP: http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/consulta-publica-de-pro¬dutos-1. 

-
Título de Capitalização, da modalidade incentivo, emitido pela Sul América Capitalização S.A. - Sulacap, 

SUSEP: 

de seguros. O registro do produto e a aprovação do titulo de capitalização na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização, representando, exclusivamente, sua 
, por meio de seu nº de 

registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 

.

Considera-se como data do evento, para efeito de determinação do Capital Segurado a 

efeito de indenização, será considerado o saldo devedor na data da caracterização do 
evento de Incapacidade Física temporária. Juros, multas e qualquer outro encargo co-
brado após o evento não estarão cobertos pelo seguro.
A indenização por incapacidade física será devida a partir do 16º dia, inclusive, da ca-
racterização da incapacidade, comprovada por laudo médico, no qual deverá constar 
uma estimativa do tempo de afastamento, bem como cópia dos exames realizados para 
diagnóstico. A Seguradora reserva-se o direito de submeter o Segurado a exame para 
avaliação do nível da incapacidade e tempo necessário de afastamento, sob pena de 
perda do direito à indenização, caso o segurado a tanto se negue.

Além dos riscos excluídos constantes nas Condições Gerais do Seguro, para efeito da 
indenização, a condição de incapacidade física deverá ser comprovada periodicamente 
e enquadrada nas seguintes condições:
• 
• Comprovação do exercício da atividade remunerada pelo mesmo período do item 

• -
rência do evento.

-
vidual, período em que o Segurado não terá direito a indenização em caso de eventos 
decorrentes de Doença. Não há carência para eventos decorrentes de Acidente.
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dições estabelecidas neste regulamento, você receberá cessão ao direito de concorrer 
a sorteios mensais tendo início no último sábado do mês subsequente ao pagamento da 

A Promoção Comercial será realizada em todo território nacional, sendo que a promoção 
continuará vigente enquanto o Segurado estiver em dia com o respectivo pagamento.
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de cada mês, a partir do mês subsequente ao pagamento do Seguro. Não ocorrendo extra-
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