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Prezado(a) Segurado(a), 

As alterações solicitadas foram realizadas em sua apólice. 

É importante que você faça a leitura das Condições Gerais disponíveis no Portal do Segurado no site www.allianz.com.br e, em caso de 
dúvidas, procure seu corretor ou ligue para a Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo) e 0800 7777 243 (outras localidades) 
ou SAC 24 horas: 08000 115 215 e Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 08000 121 239. 

Na impossibilidade de acessar as Condições Gerais em nosso site, você poderá solicitar que seja encaminhada pelos correios por meio  
da nossa Linha Direta ou através do seu corretor de seguros. 

Em caso de discordância em relação a decisões tomadas pela Allianz, na execução do contrato de Seguro você pode entrar em contato 
com a Ouvidoria Allianz. Acesse o site www.allianz.com.br e clique no link Ouvidoria Allianz para conferir o regulamento. 

As Condições Gerais, Especiais e Particulares são parte integrante do contrato de seguro.

Atenciosamente, 
Allianz Seguros. Com você de A a Z. 

Dados Gerais

Ramo: 93 - Vida PME

Produto: PME

Vigência das 24h de 01/09/2021 às 24h de 01/09/2022

Nº Proposta: 117587726 Data de Emissão: 09/09/2021

Dados do Estipulante

Estipulante: COMITE BRASILEIRO DE CLUBES CBC

CPF/CNPJ: 00.172.849/0001-42

Endereço: R. AÇAÍ, 492

Bairro: BAIRRO DAS PALMEIRAS CEP: 13092-587

Cidade: CAMPINAS Estado: SP

Dados do Subestipulante

Nome CNPJ
 COMITE BRASILEIRO DE CLUB 00.172.849/0001-42

Endosso

Nº Proposta: 117587726
Nº Apólice:
5177202122930002885
Nº Endosso: 1
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Demonstração do Prêmio

Periodicidade: Mensal Índice/Moeda: 

Pró-labore: 0,00 % Prazo Pagamento: dia 30 Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Prêmio líquido (R$): 0,00 Custo da apólice (R$): 0,00
Tx. mensal juros: 0,00 IOF (R$): 0,00
Valor juros (R$): 0,00 Prêmio total (R$): 0,00

Dados do Produto

Tipo de faturamento: Por Multisituação com Centros

Tipo de seguro: Seguro Novo

Dados do Grupo

 COMITE BRASILEIRO DE CLUB
Total de vidas: 70
Tipo de capital: Valor Livre
Contributário: NÃO
Ramo de atividade: Atividades associativas não especificadas anteriormente
Capital máximo segurado: 92.804,10
Capital mínimo segurado: 4.577,16

Coberturas

COMITE BRASILEIRO DE
CLUB
Cobertura Qtd

Diária
Valor da

Diária
% de

Capital
Capital Total Prêmio (R$)

Morte 00 0,00 100,00 1.989.224,70 1.328,94
IPA - Invalidez Permanente
Total ou Parcial por Acidente

00 0,00 100,00 1.989.224,70 54,43

IEA - Indenização Especial
por Morte Acidental

00 0,00 100,00 1.989.224,70 125,23

IFPD - Invalidez Funcional
Permanente Total por
Doença

00 0,00 100,00 1.989.224,70 196,04

Total (R$) 7.956.898,80 1.704,64

Assistências

COMITE BRASILEIRO DE CLUB
Funeral Familiar R$ 5.000,00

Observação
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A ALLIANZ Seguros S/A, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da
proposta de seguro mencionada que lhe foi apresentada pelo "SEGURADO" acima identificado, proposta
essa que servindo de base a emissão da presente apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato,
obriga-se a indenizar ou reembolsar ao "SEGURADO", mediante o recebimento do prêmio abaixo
convencionado e de acordo com as Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares na presente ou em seus
anexos que fazem parte integrante desta, as perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de
riscos assumidos, tudo de acordo coma "Especificação do Seguro", anexa. 

Para a validade do presente contrato, a Seguradora representada por seu bastante procurador, assina esta
apólice, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo em 09 de Setembro de 2021.

Texto Complementar

Capital Multisalarial

Mínimo R$ 4.577,16
Máximo R$ 92.804,10

Taxa comercial: 0,08601%

Cláusulas Particulares

Aceitação dos proponentes

A aceitação dos proponentes deverá obedecer os seguintes critérios:

- Para capitais até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é obrigatório o preenchimento de proposta de adesão 
sem a declaração de saúde (Formulário AZ 1714 - 09/2009).

- Os proponentes com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos deverão preencher proposta de adesão e 
declaração de saúde.

- Para capitais acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é obrigatório o preenchimento de proposta de 
adesão com declaração de saúde.

- Para capitais acima de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), juntamente com a proposta de 
adesão, é necessário o envio do formulário.

Declaração Complementar de Saúde, devidamente preenchido pelo proponente.

- Para capitais acima R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), juntamente com a proposta de adesão (cartão 
proposta), é necessário o envio dos formulários.

Declaração Complementar de Saúde e Informações Financeiras Confidenciais,

ANEXO I

ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR
Objetivo
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Quando contratada, a Assistência Funeral oferece assistência e prestação de serviços funerários em caso de 
falecimento do segurado, garantindo tranqüilidade para a família.                                                                               

Segurados
São as pessoas físicas pertencentes ao Seguro de Vida.                                                                               

Limite de idade
O limite de idade na data da contratação é 70 (setenta) anos.                                                                               

Assistência Funeral
Garante em caso de falecimento do segurado titular a prestação de serviços funerários de conforme segue:

• Assistência Funeral Familiar: Oferece serviços funerários em caso de falecimento do segurado 
titular, cônjuge, todos até 70 anos na data da inclusão na apólice e filhos conforme regra do IR - 
Imposto de Renda                                                                               

Funeral
O funeral será providenciado por uma funerária local ou escritório de representação, que fornecerá os 
seguintes itens:

• Urna de madeira com ou sem visor
• Livro de Presença ou Folha para assinatura
• Atendimento social à família durante o velório
• Registro em cartório com guia e certidão
• Taxas de sepultamento e exumação no final do período de locação do jazigo.
• Duas coroas de flores e dois arranjos de flores
• Ornamentação da urna
• Capela para o velório
• Véu.
• Preparação do corpo
• Carro fúnebre.
• Jogo de paramentos.

Sempre serão respeitadas as condições de religiosidade ou credo solicitadas pela família.

Traslado                                                                       
A Assistência Funeral garante o traslado do corpo do local onde ocorreu o falecimento, seja no Brasil ou no 
Exterior, até a cidade onde será realizado o sepultamento. O traslado será efetuado em urna apropriada, pelo 
meio mais adequado no momento.

Sepultamento
O sepultamento será efetuado em jazigo da família. Em caso de inexistência, fica garantida a locação de um 
jazigo pelo período de 3 (três) anos ou tempo que a legislação determinar, na cidade a ser escolhida pelos 
familiares, desde que a mesma esteja localizada em território nacional e compatível com os custos 
praticados pelos cemitérios públicos.

Cremação
A cremação será realizada na forma e condições estabelecidas pela legislação vigente.
O traslado do corpo será feito da cidade onde ocorreu o falecimento até a cidade mais próxima que possua 
serviços crematórios, desde que localizada em território nacional. As cinzas serão entregues à família. As 
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Allianz Seguros S.A. Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo)
Código: 5177123 e 0800 777 7243 (Outras Localidades) ou SAC 24
CNPJ: 61.573.796/0001-66   IE: 108.063.509.113 horas: 08000 115 215 e para Ouvidoria 0800 771 3313
Rua Eugênio de Medeiros, 303 Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de
05425-000 São Paulo-SP fala 24 horas: 08000 121 239

despesas com passagens e hospedagens para o acompanhamento da cerimônia de cremação correrão por 
conta da família.                                                                               

Itens Excluídos
Roupas em geral, anúncio em rádio ou jornal, missa de sétimo dia, cópia da documentação, café, bebidas em 
geral, compra de jazigo, confecções de gaveta em túmulo de terceiros, lápides e/ou gravações, cruzes, 
reforma geral no jazigo, exumação de terceiro em jazigo da família, custo de capela e sepultamento superior 
aos praticados pelo Município.

Importante:
• Exceto na hipótese de ser imprescindível a presença de um membro da família para a liberação do corpo, 

todas as despesas, inclusive com passagens e hospedagens dos familiares para acompanhamento das 
Cerimônias Funerárias correrão por conta dos próprios familiares.

• Este é um serviço providenciado pela Mondial Assistance e, em nenhuma hipótese, será efetuado 
qualquer reembolso.

• A prestação de serviços da Assistência Funeral não reconhece o pagamento de indenização do Seguro de 
Vida.

Para acionar os serviços da Assistência Funeral
Na ocorrência de falecimento do segurado, a família deverá acionar imediatamente a Assistência Funeral, a 
fim de serem tomadas as medidas necessárias para o funeral.

• Para atendimento 24 horas ligar para: 0800 551640.
Processo SUSEP

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização,
normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização,
resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizados pela sociedade/entidade junto à
Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de
processo constante da apólice/proposta. 

15414.006099/2002-39

CAMPINAS, 09 de Setembro de 2021

Eduard Folch Rue - Presidente
Allianz Seguros S.A.


