
Manual do Usuário



Garantir a continuidade dos estudos com tranquilidade 
e segurança não é um simples dever. É uma prova de 
amor. Temos que lhe dar os parabéns por escolher 
uma escola séria, que sabe bem a importância de um 
seguro para seus alunos. E para que você tenha um 
futuro brilhante, o Seguro MAPFRE Proteção Escolar 
Multiflex vai estar sempre presente. Garantindo que os 
bons momentos sejam constantes. Leia atentamente 
as informações a seguir. Elas são muito importantes 
para que você aprenda mais sobre o Seguro MAPFRE 
Proteção Escolar Multiflex. 

Em caso de dúvidas, procure a direção da sua escola.

MANUAL PROTEÇÃO ESCOLAR MULTIFLEX
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1. DEFINIÇÕES

2. GRUPO SEGURÁVEL

Acidente Pessoal
evento com data caracterizado, exclusiva e diretamente externo, 
súbito, involuntário, violento e causador de lesão física que, por si só 
e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como 
consequência direta a morte ou invalidez permanente parcial ou total do 
segurado.

Educando
aluno/estudante regularmente matriculado nos cursos oferecidos pelo 
Estipulante.

Estipulante
é a Instituição de Ensino (pessoa jurídica) legalmente constituída, que 
propõe a contratação do Seguro, conforme os critérios de aceitação da 
Seguradora previstos nas Condições Gerais, ficando investida de poderes 
de representação de todo o Grupo Segurado perante a Seguradora, nos 
termos da legislação e regulamentação em vigor.

Sinistro
ocorrência do evento coberto durante o período de vigência do seguro, 
que gera ao Segurado ou ao Beneficiário o direito ao recebimento do 
Capital Segurado contratado, desde que atendidas às demais disposições 
das Condições Gerais e das disposições contratuais.

Para inclusão no seguro, poderão ser aceitos, na condição de Segurados 
das garantias de Acidentes Pessoais Coletivo (APC) a totalidade dos 
Educandos, podendo o Estipulante estender cobertura para os Diretores, 
Professores, demais Funcionários, Estagiários e Religiosos vinculados 
ao Estipulante, respectivamente por intermédio de contrato de prestação 
de serviços educacionais (Educandos), de contrato de trabalho regidos 
pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Diretores, 
Professores e demais Funcionários), de contrato de estágio (Estagiários), 
de contrato e/ou termo de adesão a serviço voluntário (Religiosos) e que 
estejam em:

a) Em perfeitas condições de saúde;
b) Tenham idade máximo de 65 anos, 11 meses e 29 dias;
c) Plena atividade profissional/laborativa (exclusivamente para o grupo de 
Professores, Funcionários e Estagiários).

1.1

1.2

1.3

1.4

3.1
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Não poderão fazer parte do Grupo Segurável:

a) Pessoas absolutamente incapazes, conforme definido nos itens II 
e III do artigo 3º do Código Civil;
b) Aposentados por invalidez;
c) Afastados do trabalho; 
d) pessoas que não estejam vinculadas ao Estipulante antes do 
início de vigência do seguro.

Morte Acidental
Garante ao Beneficiário, o pagamento de Capital Segurado contratado 
em caso de falecimento do Segurado, decorrente exclusivamente de 
causas acidentais, durante a vigência do seguro, observadas as demais 
disposições contratuais.

Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA)
Garante ao Beneficiário o pagamento de Capital Segurado contratado, 
caso o Segurado venha a se tornar parcial ou totalmente inválido em 
caráter permanente, em decorrência direta e exclusiva de Acidente 
Pessoal coberto, durante a vigência do seguro, observadas as demais 
disposições contratuais.

Despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas por Acidente (DMHO) 
(se contratada)
Garante ao beneficiário o reembolso das despesas médicas, hospitalares 
e/ou odontológicas, limitado ao capital segurado contratado, incorridas 
a critério e sob orientação médica, necessária ao restabelecimento do 
Educando, realizadas em consequência direta e exclusiva de Acidente 
Pessoal coberto, durante a vigência do seguro, observadas as demais 
disposições contratuais. Se contratada a Assistência Escolar, o 
Beneficiário optará entre prestação de serviço ou o reembolso das 
despesas relacionadas ao objeto esta garantia, respeitando sempre o 
limite de capital desta garantia.

As Indenizações previstas nesta garantia serão devidas quando o Acidente 
Pessoal ocorrer dentro do período de vigência do seguro contratado e 
desde que iniciadas nos 30 (trinta) primeiros dias contados a partir da 
data do Acidente Pessoal.

3. GARANTIAS e SERVIÇOS – EDUCANDO
3.1

3.2

3.3
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Decesso (se contratada)
Garante a prestação de serviço ou reembolso dos gastos com o funeral 
até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de falecimento 
do Educando, decorrente de causas naturais ou acidentais, durante a 
vigência do seguro, observadas as demais disposições contratuais.

Carteira de Identificação Estudantil Personalizada (se contratada)
Será fornecida ao Estipulante, anualmente, a primeira via da carteira 
contendo os dados cadastrais dos educandos e, por escolha da 
Instituição de ensino, a inserção da sua logomarca e/ou de foto 3/4 de 
cada Educando. Para isso, o Estipulante se obriga a fornecer arquivo com 
os dados cadastrais, a logomarca e as fotos dos educandos identificadas 
pelo número de matrícula e em formato digital.

Não estão cobertos pelo presente contrato de seguro, os eventos 
causados em consequências diretas ou indiretas e/ou relacionados a:

a) Atos ilícitos praticados pelos sócios controladores, dirigentes, 
administradores legais, beneficiários e respectivos representantes legais, 
caracterizados como culpa grave, equiparável a atos ilícitos dolosos;

b) Danos causados durante os trabalhos de construção, demolição, 
reconstrução, reforma ou alteração estrutural do imóvel, bem como 
qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, 
porém, pequenos trabalhos de manutenção cujo valor total da obra não 
supere 1% (um por cento) do Limite Máximo de Indenização da cobertura 
básica;

c) Atos de vandalismo, saques, inclusive os ocorridos durante ou após o 
sinistro;

d) Atos de terrorismo, guerra, rebelião, revoltas populares, sabotagem, 
insurreição, revolução, treinamento militar e operações bélicas, atos 
de hostilidade ou de autoridades, tais como confisco, nacionalização, 
destruição ou requisição, e quaisquer perturbações da ordem pública;

e) Atos ou atividades das Forças Armadas em tempos de paz;

f) Danos ou acidentes decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter 

3.4

3.5

4. RÍSCOS EXCLUÍDOS
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extraordinário, tais como inundações, terremotos, maremotos, erupções 
vulcânicas, alagamentos, quedas de corpos siderais, meteoritos, 
enchentes por água de chuva, rio, mar, lago, represa ou adutora, ou 
qualquer outro fato que fuja ao controle do segurado;

g) Danos causados pela ação da temperatura, vapores, infiltração de água, 
gases, fumaça e vibrações, bem como por contaminação, vazamento, 
envenenamento e poluição súbita e imprevista;

h) Danos causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes e 
cônjuge, bem como a quaisquer parentes que com ele residam ou dele 
dependam economicamente e, ainda, causados a sócios, diretores, 
administradores e controladores;

i) Responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou 
convenções que não sejam decorrentes de obrigações civis legais;

j) Quebra de contrato, exceto a causada pela inadimplência do aluno em 
razão de doença ou acidente pessoal, conforme garantias do seguro;

k) Danos genéticos, bem como danos causados por asbestos, talco 
asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia formaldeído, vacina para 
gripe suína, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou 
derivados, danos resultantes de hepatite b ou síndrome da deficiência 
imunológica adquirida (AIDS).

l) Roubo, furto ou extravio de qualquer bem ou objeto;

m) Danos consequentes do inadimplemento de obrigações por força 
exclusiva de contratos e/ou convenções;

n) As reclamações por descumprimento das obrigações trabalhistas, 
sejam contratuais ou legais, referentes à Seguridade Social, seguro 
obrigatório de Acidentes do Trabalho, pagamento de salários e similares, 
bem como em relação a qualquer tipo de ação de regresso contra o 
Segurado, promovida pelo Instituto Nacional de Seguro Social e outros;

o) Multas impostas ao Segurado, bem como as despesas de qualquer 
natureza relativas a ações ou processos penais, criminais e processos 
administrativos sancionadores;
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p) Danos Morais, exceto quando decorrentes de danos corporais.

Além dos Riscos Excluídos mencionados anteriormente estão 
também excluídos os eventos ocorridos em consequência, direta ou 
indireta de e/ou relacionados às seguintes garantias;

Morte Acidental 
a) Intercorrências ou complicações consequentes da realização de 
exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de 
acidente pessoal coberto;

b) Perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie;

c) Prática de atos reconhecidamente perigosos que não sejam motivados 
por necessidade justificada, excetuando-se os casos que provierem 
da utilização de meios de transporte mais arriscados, de prestação de 
serviços militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em 
auxílio de outrem;

d) Participação do Educando, em competições ilegais em aeronaves, 
embarcações e veículos a motor, inclusive treinos preparatórios. Esta 
exclusão não poderá ser aplicada para os casos em que o Educando 
estiver no exercício de prática de esportes;

e) Acidente causado exclusivamente quando o Educando estiver 
conduzindo veículo automotor, aeronave ou equipamento sem a devida 
aptidão, habilidade ou habilitação específica;

f) Eventos em que o Educando tenha intencionalmente atentado contra a 
vida e integridade física de outrem consumado ou não, exceto em caso 
de legítima defesa ou assistência à pessoa em perigo.

Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA)
 a) Intercorrências ou complicações consequentes da realização de 
exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de 
acidente pessoal coberto;

b) Perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie;

c) Prática de atos reconhecidamente perigosos que não sejam motivados 
por necessidade justificada, excetuando-se os casos que provierem 

4.1

4.2

4.3
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4.3

da utilização de meios de transporte mais arriscados, de prestação de 
serviços militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em 
auxílio de outrem;

d) Participação do Educando ou do Beneficiário, em competições 
ilegais em aeronaves, embarcações e veículos a motor, inclusive treinos 
preparatórios. Esta exclusão não poderá ser aplicada para os casos em 
que o Educando estiver no exercício de prática de esportes;

e) Acidente causado exclusivamente quando o Educando ou o Beneficiário 
estiver conduzindo veículo automotor, aeronave ou equipamento sem a 
devida aptidão, habilidade ou habilitação específica;

f) Eventos em que o Educando tenha intencionalmente atentado contra a 
vida e integridade física de outrem consumado ou não, exceto em caso 
de legítima defesa ou assistência à pessoa em perigo;

g) Todo e qualquer dano estético, ainda que decorrente de acidente 
coberto;

h) Perda de dentes, ainda que decorrente de acidente coberto.
 
Despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas por Acidente 
(DMHO) 
a) Intercorrências ou complicações consequentes da realização de 
exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de 
acidente pessoal coberto;

b) Perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie;
c) Prática de atos reconhecidamente perigosos que não sejam motivados 
por necessidade justificada, excetuando-se os casos que provierem 
da utilização de meios de transporte mais arriscados, de prestação de 
serviços militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em 
auxílio de outrem;

d) Participação do Educando ou do Beneficiário, em competições 
ilegais em aeronaves, embarcações e veículos a motor, inclusive treinos 
preparatórios. Esta exclusão não poderá ser aplicada para os casos em 
que o Educando estiver no exercício de prática de esportes; 

e) Acidente causado exclusivamente quando o Educando ou o Beneficiário 
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estiver conduzindo veículo automotor, aeronave ou equipamento sem a 
devida aptidão, habilidade ou habilitação específica;

f) Eventos em que o Educando tenha intencionalmente atentado contra a 
vida e integridade física de outrem consumado ou não, exceto em caso 
de legítima defesa ou assistência à pessoa em perigo;

g) Todo e qualquer dano estético, ainda que decorrente de acidente 
coberto;

h) Acidentes ocorridos anteriormente à contratação do seguro;

i) Estados de convalescença (após alta médica) e as despesas de 
acompanhantes;

j) Aparelhos que se referem à órtese de qualquer natureza e a próteses, 
salvo as próteses pela perda de dente(s) natural (is) decorrente de 
Acidente Pessoal coberto;

k) Cirurgias plásticas, exceto aquelas com finalidade comprovadamente 
restauradoras de função, diretamente afetadas por sinistro coberto pelo 
seguro;

l) Reposição de lentes, óculos, aparelhos ortodônticos e procedimentos 
assemelhados.

Decessos 
a) Despesas de qualquer natureza que não estejam relacionadas 
diretamente com o funeral ou não previstas nas condições desta Condição 
Especial, ou superiores ao Capital Segurado contratado. Caso a opção 
seja pela prestação de serviços de decessos e tal serviço seja prestado, 
não serão reconhecidas quaisquer despesas realizadas;

b) A prestação, pela rede especializada de prestadores de serviços 
credenciada, de qualquer outro tipo de serviço além do que estiver 
estabelecido nesta Condição Especial e no Contrato de Seguro;

c) Quaisquer valores que configurem o reembolso das despesas com 
funeral, suportados pelos Beneficiários, Estipulantes e responsáveis, de 
forma particular, além do Capital Segurado máximo contratado.

4.4
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O período de vigência da apólice deste seguro será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data indicada na Proposta de Contratação para seu 
início.   

Para o grupo segurado já vinculado ao Estipulante no início de vigência 
desta apólice coletiva, o início de vigência individual do seguro será às 
24 (vinte e quatro) horas da data indicada na Proposta de Contratação, 
observadas regras de aceitação individual do seguro e de pagamento do 
prêmio individual pelo Estipulante.  Para os proponentes-alunos que se 
matricularem no Estipulante depois do início de vigência da apólice, o 
início de vigência individual do seguro será às 24 horas (vinte e quatro) 
horas da matrícula ou às 24 (vinte e quatro) horas da data de início do 
período letivo (obrigatoriamente quando as matrículas forem realizadas 
antes do início do período letivo). 
Para os demais proponentes, a vigência da cobertura individual terá 
início às 24 (vinte quatro) horas da data de assinatura da proposta de 
adesão, desde que tenha sido aceita e vigorará pelo prazo determinado 
na proposta de adesão, mediante pagamento único ou pagamentos 
consecutivos e ininterruptos dos prêmios do seguro.

Os Capitais Segurados para garantias contratadas estão indicados no 
quadro GARANTIAS E SERVIÇOS da Proposta de Contratação, de 
posse da Instituição de Ensino.

Na garantia de MA, o(s) Beneficiário(s) será(ão) aquele(s) indicado(s) por 
Segurado ou, na falta de indicação, o(s) beneficiário(s) designado(s) pelo 
Código Civil.

Na garantia de IPA (se contratada), o Beneficiário será o próprio Segurado.

Na garantia de DMHO (se contratada), o Beneficiário será o próprio 
Segurado ou aquele que comprovar o desembolso com as referidas 
despesas.  

Na garantia de Decessos (se contratada), o Beneficiário será aquele que 

5. VIGÊNCIA

6. CAPITAL SEGURADO

7. BENEFICIÁRIOS
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comprovar o desembolso de despesas com funeral do Segurado.

Os sinistros ocorridos deverão ser, obrigatoriamente, avisados pelo 
Estipulante, à Seguradora, imediatamente após o seu conhecimento.

Em seguida, o Estipulante deverá encaminhar à Seguradora, toda a 
documentação exigível, por tipo de ocorrência/garantia contratada, 
conforme estabelecido nas Condições Gerais e nas Condições Especiais 
de cada garantia deste seguro.   

A regulação dos sinistros avisados e relacionados ao presente 
Contrato será realizada em conformidade com prazos, procedimentos 
e documentos constantes no item Sinistro das Condições Gerais e das 
Condições Especiais de cada garantia contratada.

Além da documentação indicada a seguir, deverá ser encaminhada para 
regulação, caso ocorra sinistro com:

a) Diretores, Professores e demais Funcionários: cópia da Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, - GFIP e/ou 
Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, referente ao mês imediatamente 
anterior à data de caracterização da ocorrência do sinistro devidamente 
autenticado e carimbado pelo banco arrecadador; 
b) Estagiários: cópia do contrato de estágio; 
c) Religiosos: cópia do contrato ou termo de adesão a serviço voluntário e 
atividades não remuneradas antes da data da ocorrência do sinistro, nos 
termos da Lei 9.608, de 18/02/1998.  

Caso haja atraso no pagamento do Capital Segurado, a importância devida 
pela Seguradora, relativa ao evento coberto, será atualizada com base na 
variação positiva do IPCA/IBGE (Índice De Preços ao Consumidor Amplo), 
desde a data do sinistro até a data do efetivo pagamento, acrescida de 
multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, contados a partir da mora. 

Em caso de extinção do IPCA/IBGE, a atualização monetária de que trata 
este item será feita pelo índice de INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  

Relação de documentos a serem apresentados para a liquidação de 
sinistros:

8. PROCEDIMENTOS PARA REGULAÇÃO DE SINISTRO
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Morte Acidental

a) Formulário “Aviso de Sinistro” com informações médicas, todos os campos preenchidos 
e assinado pelo(s) beneficiário(s) e médico-assistente;

b) Formulário de Autorização para Crédito de Indenização em conta corrente, preenchido e 
assinado pelo beneficiário;

c) Cópias do RG (Registro Geral) ou do RNE (Registro Nacional para Estrangeiros), do CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de residência do Educando. Na falta de RG e 
CPF, cópia da Certidão de Nascimento;

d) Cópia autenticada da Certidão de Óbito do Segurado;

e) Cópias do RG (Registro Geral) ou RNE (Registro Nacional para Estrangeiros), do CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) e do comprovante de residência de cada beneficiário. Na falta 
de RG e CPF, cópia da Certidão de Nascimento;

f) Cópia do BO (Boletim de Ocorrência Policial) e/ou CAT (Comunicado de Acidente de 
Trabalho), se houver;

g) Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), se for acidente de trânsito (e quando o 
Segurado for o motorista);

h) Cópia do Laudo Necroscópico do IML (Instituto Médico Legal);

i) Cópia do Laudo da perícia técnica realizada no local do acidente (se houver).

j) Copia do Contrato de prestação de serviços escolares assinado entre Segurado e 
instituição de ensino;

k) Cópia das (03) três últimas mensalidades escolares quitadas.

Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA)

a) Formulário “Aviso de Sinistro” com informações médicas, todos os campos preenchidos 
e assinado pelo(s. beneficiário(s) e médico-assistente;

b) Relatório Médico informando o diagnóstico, tratamento usado, alta definitiva e, as 
sequelas definitivas, discriminadas em grau percentual;

c) Formulário de Autorização para Crédito de Indenização em conta corrente, preenchido e 
assinado por cada um do(s. beneficiário(s);

d) Exames e laudos médicos que confirmem a ocorrência de Evento Coberto;

e) Cópia do BO (Boletim de Ocorrência Policial. e/ou CAT (Comunicado de
Acidente de Trabalho., se houver;

f) Cópia do Laudo Necroscópico do IML (Instituto Médico Legal.;
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g) Cópia do RG (Registro Geral. ou RNE (Registro Nacional para
Estrangeiros, do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e do comprovante de residência do 
Educando. Na falta de RG e CPF, cópia da Certidão de Nascimento;

h) Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação, se for acidente de trânsito) quando o 
Educando for o motorista;

Despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas por Acidente 
(DMHO) do Educando

a) Formulário “Aviso de Sinistro” com informações médicas, todos os campos preenchidos 
e assinado pelo(s) beneficiário(s) e médico-assistente;

b) Formulário de Autorização para Crédito de Indenização em conta corrente, preenchido e 
assinado pelo beneficiário e/ou Termo de Autorização de pagamento, no caso do beneficiário 
não ser o próprio aluno;

c) Notas Fiscais e recibos originais das despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas. 
As Notas Fiscais de despesas com medicamentos devem ser acompanhadas das 
prescrições/receitas médicas destes medicamentos. As Notas Fiscais de despesas médicas 
e hospitalares devem ser acompanhadas dos exames e laudos médicos e discriminadas das 
demais despesas realizadas (como utilização de medicamentos e demais procedimentos 
realizados na internação). As despesas com fisioterapia devem ser acompanhadas do 
pedido médico e ficha de presença das sessões realizadas devidamente assinada. No caso 
de retenção das Notas Fiscais originais pela Seguradora garantidora do seguro obrigatório 
DPVAT, em caso de acidente automobilístico, serão aceitas cópias autenticadas das Notas 
Fiscais, desde que acompanhadas de declaração emitida pelo responsável da referida 
seguradora, indicando quais as notas originais retidas, e informando o valor que será 
reembolsado a título de primeiro risco através do DPVAT;

d) Cópias do RG (Registro Geral) ou RNE (Registro Nacional para Estrangeiros), do CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) e do comprovante de residência do Educando. Na falta do RG, 
RNE e/ou CPF, cópia da Certidão de Nascimento do Educando;

e) BO (Boletim de Ocorrência Policial) e/ou CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho), 
se houver;

f) CNH (Carteira Nacional de Habilitação), se for acidente de trânsito (e quando o Educando 
for o motorista);

g) Cópia do laudo do IML (Instituto Médico Legal), se houver;

h) Cópia do laudo da perícia técnica realizada no local do acidente, se houver;
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Decessos 

Se optar pelo reembolso das despesas com o funeral ou se não for possível à Seguradora 
prestar a garantia na forma de prestação de serviço, para a análise e regulação de sinistro 
relacionado à presente Garantia, deverão ser apresentados os respectivos documentos a 
seguir relacionados:

a) Formulário de Autorização para Crédito de Indenização em conta corrente, preenchido e 
assinado por cada um do(s) beneficiário(s);

b) Cópias do RG (Registro Geral) ou RNE (Registro Nacional para Estrangeiros), do CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) e do comprovante de residência do Segurado. Na falta de RG 
e CPF, cópia da Certidão de Nascimento;

c) Cópia autenticada da Certidão de Óbito;

d) Cópias do RG (Registro Geral) ou RNE (Registro Nacional para Estrangeiros), CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de residência de cada Beneficiário. Na falta de 
RG e CPF, Certidão de Nascimento;

e) Notas fiscais e recibos das despesas originais com o funeral.

As documentações relacionadas nas respectivas garantias não são 
restritivas. A Seguradora poderá, no caso de dúvida fundada e justificável, 
solicitar outros documentos que se façam necessários durante o processo 
de análise do sinistro, para sua completa elucidação.

A seguradora reserva-se o direito de efetuar perícia médica a qualquer 
momento, a fim de elucidar quaisquer dúvidas relativas à ocorrência do 
evento.

A perícia médica será efetuada por médico designado pela Seguradora 
arcando esta com os custos relativos a seus honorários, sem quaisquer 
ônus para o Segurado.

No caso de divergências sobre a causa, natureza ou extensão das lesões, 
bem como a avaliação da incapacidade, a Seguradora deverá propor ao 
Segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta 
médica

9. PERÍCIA MÉDICA

10. JUNTA MÉDICA
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A junta médica será constituída por 03 (três) membros, sendo um nomeado 
pelo Segurado, outro pela Seguradora e um terceiro, desempatador, 
nomeado por ambos. Cada uma das partes pagará os honorários do 
médico que tiver designado; os terceiros serão pagos, em partes iguais, 
pelo Segurado ou Beneficiário e pela Seguradora.

O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) 
dias a contar da data da indicação do membro nomeado pelo Segurado.

A seguradora reserva-se o direito de efetuar perícia médica no Segurado 
a qualquer momento, a fim de elucidar quaisquer dúvidas relativas à 
ocorrência do evento.

A perícia será efetuada por médico designado pela seguradora arcando 
esta com os custos relativos a seus honorários, sem quaisquer ônus 
para o Segurado.

O cancelamento do seguro dar-se-á por motivos previstos no Contrato de 
Seguro e nas Condições Gerais.

O cancelamento da garantia contratada dar-se-á por motivos previstos no 
Contrato de Seguro e nas Condições Gerais.

O Estipulante deverá pagar a(s) fatura(s) em atraso, acrescidas dos 
encargos previstos nas Condições Gerais, para evitar o cancelamento do 
seguro, considerando, ainda, os dispostos nos próximos itens.

Após 90 (noventa) dias de atraso no pagamento de qualquer parcela do 
prêmio, contados a partir da data de vencimento da parcela não paga, o 
seguro será automaticamente cancelado.

Ocorrendo sinistro no período de inadimplência, antes do  cancelamento 
final do seguro, a Seguradora realizará o pagamento do  Capital Segurado 
contratado ao Beneficiário, após receber o(s) prêmio(s) proporcional(ais) 
às faturas em atraso.

11. CANCELAMENTO DO SEGURO

12. CANCELAMENTO DE GARANTIAS
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Qualquer mudança feita nas Condições Gerais terá validade assim que 
for comunicada por escrito ao Estipulante, mesmo que o responsável 
legal pelo educando não tenha tomado conhecimento das mesmas.

Fica entendido e concordado que os dispositivos existentes nas 
Condições Gerais sobrepõem as informações constantes neste Manual 
do Segurado.

Aos casos não previstos nestas Condições Gerais, serão aplicáveis leis, 
regulamentos e normas relacionados à matéria de seguros no Brasil.

SAC: 0800-112-800

ASSISTÊNCIA 24HS: 4002 1205 (capitais) 0800 775 1205 (demais 
regiões)

Objetivo: atuar, na relação contratual com a Seguradora, de forma isenta 
e independente, com caráter mediador, pedagógico e estratégico, na 
defesa dos direitos dos consumidores:

- o Ouvidor acolhe as manifestações dos consumidores, pessoas físicas 
e jurídicas, não solucionadas por outros canais de atendimento e de 
apoio, em primeira instância;

- o Defensor poderá ser acionado, exclusivamente, por pessoas físicas, 
após a manifestação do Ouvidor, caso haja discordância do consumidor.

CANAIS DE ACESSO

Ouvidoria: 0800 775 1079

Ouvidoria para deficientes auditivos ou de fala: 0800 962 7373
Horário de atendimento: das 8h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

Defensor do Segurado: Caixa Postal 60596 – CEP 05804-970 – São 
Paulo – SP
 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

14. TELEFONES ÚTEIS

15. OUVIDOR E DEFENSOR DO SEGURADO



Disque
Fraude
0800-775-7333
Todos contra a fraude

A atuação ética é um dos princípios institucionais da 
MAPFRE no mundo. É por esse motivo que instituímos, 
de forma pioneira no Brasil, o DISQUE FRAUDE, um 
canal aberto para você fazer denúncias sobre quaisquer 
práticas suspeitas de fraudes relacionadas ao seu 
Seguro, com sua identidade mantida em total sigilo. 
Coragem e respeito por você nos permitem ser ousados 
para exigir processos e produtos transparentes, sempre.



A aceitação do seguro MAPFRE Proteção Educacional Multiflex está 
sujeita à análise do risco.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 
incentivo ou recomendação a sua comercialização.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas 
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.

Consulte as Condições Gerais do Seguro na íntegra no site
www.mapfre.com.br.



Ouvidoria:
0800 775 1079

Ouvidoria para deficientes auditivos ou de fala: 0800 962 7373
Horário de atendimento: das 8h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

Defensor do Segurado:
Caixa Postal 60596 – CEP 05804-970 – São Paulo – SP

www.mapfre.com.br

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - 24h:
0800 112 800

Assistência 24h:
4002 1205 (capitais)

0800 755 1205 (demais regiões)
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MAPFRE Seguros Gerais CNPJ: 61.074.175/0001-38
Processo SUSEP Escolar : nº 15414.000357/2011-64 (AP) e nº 15414.901152/2013-60 (RC)

MAPFRE Vida S.A. CNPJ: 54.484.753/0001-49
Processo Susep Escolar:  nº 15414.004011/2008-30 (AP)

A Ouvidoria tem como objetivo atuar na defesa dos direitos dos consumidores, 
esclarecendo, prevenindo e solucionando conflitos. Deverá solucionar, de forma 
ágil e imparcial, as insatisfações que, por algum motivo, não foram esclarecidas 

pelos canais de atendimento habituais, como, por exemplo, o SAC.


