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CONDIÇÕES GERAIS
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
1 - OBJETIVO DO SEGURO
Este seguro destina-se a garantir o pagamento do capital contratado ao Segurado ou a seu(s) Beneficiário(s), na
ocorrência de quaisquer eventos cobertos, desde que respeitadas as demais cláusulas das Condições Gerais, do
Contrato e, se houver, das Condições Especiais.
2 – COBERTURA GEOGRÁFICA
O âmbito geográfico da cobertura abrange todo o globo terrestre.
3 - GARANTIAS DO SEGURO
3.1 - As garantias se dividem em básicas, adicionais e suplementares:
3.1.1. – A garantia básica é a de Morte, decorrente de causa natural ou acidental, sendo a mesma de contratação
obrigatória;
3.1.1.1 – As garantias adicionais, de contratação opcional, são: Morte Acidental; Invalidez Permanente Total ou
Parcial por Acidente, Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, Renda Diária por Internação Hospitalar,
Perda de Certificado de Habilitação de Vôo e Excedente Técnico;
3.1.1.2 – As garantias Suplementares, com contratação opcional, são: Inclusão de Cônjuge e Inclusão de Filhos;
3.1.2 – As garantias adquiridas serão especificadas no Contrato e no Certificado Individual de seguro;
3.2 – Os capitais contratados para o Segurado Dependente, em quaisquer garantias, não podem ser superiores ao
capital do Segurado Principal;
3.3. – As garantias adicionais e suplementares fazem parte integrante do presente e serão tratadas como “cláusulas
anexas”, nas quais constará sua exata individualização.
4 – RISCOS EXCLUÍDOS
ESTÃO EXCLUÍDAS DA COBERTURA DO SEGURO A MORTE OU A INVALIDEZ EM CONSEQUÊNCIA:
a) DO USO DE MATERIAL NUCLEAR, PARA QUAISQUER FINS, INCLUINDO A EXPLOSÃO NUCLEAR
PROVOCADA OU NÃO, BEM COMO A CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA OU EXPOSIÇÃO ÀS RADIAÇÕES
NUCLEARES OU IONIZANTES, AINDA QUE OCORRIDAS EM TESTES, EXPERIÊNCIAS OU TRANSPORTE; EM
ARMAS E/OU PROJÉTEIS NUCLEARES, BEM COMO DE EXPLOSÕES NUCLEARES PROVOCADAS OU NÃO,
COM QUAISQUER FINALIDADES;
b) DE ATOS OU OPERAÇÕES DE GUERRA, DECLARADA OU NÃO, DE GUERRA QUÍMICA OU
BACTERIOLÓGICA, DE GUERRA CIVIL, DE GUERRILHA, DE REVOLUÇÃO, AGITAÇÃO, MOTIM, REVOLTA,
SEDIÇÃO, GOLPE MILITAR OU USURPAÇÃO DE PODER, SUBLEVAÇÃO OU OUTRAS PERTURBAÇÕES DA
ORDEM PÚBLICA E DELAS DECORRENTES, EXCETUANDO-SE OS CASOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MILITAR;
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c) DE ATO RECONHECIDAMENTE PERIGOSO QUE NÃO SEJA MOTIVADO POR NECESSIDADE JUSTIFICADA,
EXCLUÍDA DESTA HIPÓTESE A PRÁTICA DE ESPORTES, A UTILIZAÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE MAIS
ARRISCADO E ATOS DE HUMANIDADE EM AUXÍLIO DE OUTREM;
d) DE ATOS ILÍCITOS DOLOSOS PRATICADOS PELO SEGURADO, PELO BENEFICIÁRIO OU PELO
REPRESENTANTE LEGAL, DE UM OU DE OUTRO, CONFORME ARTIGO 762 DO CÓDIGO CIVIL;
e) DE ATOS ILÍCITOS DOLOSOS PRATICADOS POR SÓCIOS CONTROLADORES, DIRIGENTES E
ADMINISTRADORES, PELOS BENEFICIÁRIOS E PELOS RESPECTIVOS REPRESENTANTES, NO CASO DE
SEGUROS CONTRATADOS POR PESSOAS JURÍDICAS;
f) DE FURACÕES, CICLONES, TERREMOTOS, MAREMOTOS, ERUPÇÕES VULCÂNICAS E OUTRAS
CONVULSÕES DA NATUREZA;
g) DE LESÃO INTENCIONALMENTE AUTO-INFLIGIDA;
h) DO SUICÍDIO OU SUA TENTATIVA, NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO, OU
DE SUA RECONDUÇÃO DEPOIS DE SUSPENSO, CONFORME ARTIGO 798 DO CÓDIGO CIVIL;
i) DE GRAVIDEZ, PARTO OU ABORTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS;
j) DE PERTURBAÇÕES E INTOXICAÇÕES ALIMENTARES DE QUALQUER ESPÉCIE;
k) DE QUALQUER TIPO DE HÉRNIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS;
l) DE CHOQUE ANAFILÁTICO E SUAS CONSEQUÊNCIAS;
m) DE CONDUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PELO SEGURADO OU EM
NÃO CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;
n) DE LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO (L.E.R.) E DOENÇAS OSTEOMUSCULARES RELACIONADAS AO
TRABALHO (D.O.R.T.);
o) DE DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES À CONTRATAÇÃO DO SEGURO, ISTO É, DOENÇAS DE CONHECIMENTO
DO SEGURADO E NÃO CITADAS NA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE E ATIVIDADE;
p) EPIDEMIAS, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO.
5 – SEGURÁVEIS
São seguráveis todas as pessoas físicas que apresentem vínculo com o Estipulante, mesmo quando se tratar de
empresas coligadas, controladas e subsidiárias integrais do Estipulante de acordo com a Lei das Sociedades
Anônimas;

5.1 – Estipulante é a pessoa natural ou jurídica, legalmente constituída, que contrata o seguro em proveito do grupo
que a ele de qualquer modo se vincule, e que é investido de poderes de representação dos Segurados junto à
American Life;
5.1.1 – O Estipulante não representa o Segurador perante o grupo segurado, e é o único responsável para com o
Segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais;
5.1.2 – Qualquer modificação da apólice em vigor, inclusive reavaliação de taxas, que implique em ônus ou dever
para os Segurados ou a redução de seus direitos, dependerá da anuência expressa de, no mínimo, três quartos do
grupo segurado, admitido mandato específico;
5.2 – A inclusão dos componentes seguráveis Principais e Dependentes será feita por solicitação do Estipulante e se
dará de acordo com uma das seguintes condições:
- Automática, quando o seguro abranger todos os componentes;
- Facultativa, quando o seguro abranger somente os componentes Principais que autorizarem a sua inclusão e a de
seus Dependentes no seguro.

6 - CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO
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Somente serão aceitos Segurados que se encontrem em boas condições de saúde e em pleno exercício das suas
atividades de trabalho e/ou habituais, equivalentes a de uma pessoa de mesma idade e sexo, no dia de início dos
respectivos riscos individuais;
6.1 – Os aposentados poderão participar do seguro, desde que não tenham sido aposentados por invalidez, sendo os
mesmos os responsáveis pelos pagamentos dos prêmios, ou o Estipulante;
6.1.1 – A aceitação do seguro, em qualquer caso, estará sujeita à análise do risco;
6.2 – Cada Proponente deverá formalizar à American Life o pedido de sua inclusão ao seguro através de uma
proposta de adesão, exceto no caso de seguro do tipo Capital Global ;
6.2.1 – A proposta de adesão contém todos os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, e dela consta
cláusula específica na qual o Proponente declara ter conhecimento prévio da íntegra das condições contratuais;
6.2.2 – A American Life terá prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de protocolo do documento, para
manifestar-se sobre a aceitação ou recusa da proposta para seguros novos ou renovações, bem como para
alterações que impliquem modificação do risco;
6.2.2.1 – Poderá ser feita solicitação de documentos complementares, para análise de aceitação do risco, uma única
vez, durante o prazo do item 6.2.2;
6.2.2.2 – Solicitados documentos complementares, o prazo de 15 (quinze) dias será suspenso, reiniciando-se a
contagem na data de recepção dos documentos pela American Life;
6.2.2.3 – Em caso de recusa do risco, em que tenha havido adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou
total do prêmio, o valor de adiantamento é devido desde a formalização da recusa, devendo ser restituído
integralmente ao Proponente no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;
6.2.2.4 – A recusa de qualquer proposta de adesão será formalmente comunicada por escrito ao Corretor de
Seguros, ao Proponente ou ao Estipulante, justificando o motivo da não aceitação do risco;
6.3 – A American Life fornecerá ao Proponente / Estipulante, protocolo que identifique a proposta de adesão /
proposta de contratação recepcionada, com indicação de data e hora do seu recebimento;
6.4 – A ausência de manifestação por escrito da American Life sobre a recusa da proposta, no prazo 15 (quinze) dias,
contados da data de protocolo do documento, acarretará na sua aceitação tácita;
6.5 – Após a aceitação, a American Life emitirá e encaminhará um certificado individual referente a cada um dos
Segurados, tanto no início do seguro como em cada uma das renovações, que conterá os seguintes elementos
mínimos:
- data do início de vigência da cobertura individual do Segurado Principal e dos Segurados Dependentes;
- capital segurado de cada cobertura relativa ao Segurado Principal e Segurados Dependentes;
- franquias e carências de cada garantia, quando aplicáveis;
- prêmio total
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6.6 – O Segurado, por si ou por seu representante, deverá agir com a mais estrita boa fé no preenchimento da
proposta de adesão e, se fizer declarações falsas ou inexatas, ou omitir circunstâncias que possam influir na
aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
7 – DECLARAÇÕES INEXATAS

O ESTIPULANTE, O SEGURADO E A AMERICAN LIFE SÃO OBRIGADOS A GUARDAR NA EXECUÇÃO DESTE
CONTRATO DE SEGURO A MAIS ESTRITA BOA-FÉ E VERACIDADE, TANTO A RESPEITO DO OBJETO COMO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DECLARAÇÕES A ELE CONCERNENTES.
8 - VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DA APÓLICE
8.1 - O prazo de vigência da apólice é de 1 (um) ano, podendo ser por período distinto, sendo renovada
automaticamente uma única vez, caso não haja expressa manifestação da American Life ou do Estipulante, mediante
aviso prévio de no mínimo 60 (sessenta) dias que antecedam o final de vigência da apólice, comunicando, por
escrito, a falta de interesse na continuação do seguro;
8.2 – ESTE SEGURO É POR PRAZO DETERMINADO TENDO A AMERICAN LIFE E O ESTIPULANTE A
FACULDADE DE NÃO RENOVAR A APÓLICE NA DATA DE VENCIMENTO, SEM DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS
PAGOS NOS TERMOS DA APÓLICE.
9 - VIGÊNCIA DO RISCO INDIVIDUAL
9.1 - As propostas de adesão remetidas sem o prêmio inicial, após aceitas pela American Life, terão inicio de vigência
às 24 (vinte e quatro) horas do dia em que ocorrer sua aceitação ou em data distinta, desde que expressamente
acordada entre as partes;
9.2 – Quando o prêmio for pago através de desconto em folha, o risco individual terá início às 24:00 (vinte e quatro)
horas do último dia do mês em que ocorrer o desconto, ainda que por qualquer motivo, os salários não sejam pagos
naquela data;
9.3 – As propostas de adesão que tenham sido recepcionadas com adiantamento parcial ou total do prêmio, se
aceitas pela American Life, terão início de vigência às 24 (vinte e quatro) horas do dia do protocolo da proposta na
American Life;
9.4 – A garantia de Morte e a de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD, quando sujeitas a período
de carência, terão esta condição indicada no Contrato;
9.4.1 – Uma vez adotado o prazo de carência no Contrato, fica assegurada a prorrogação automática da apólice por
período, no mínimo, correspondente à carência fixada;
9.5 – Este seguro está estruturado sob o regime financeiro de repartição simples, não contemplando a formação de
reserva técnica individualizada;
9.6 – Respeitado o período correspondente ao prêmio pago, a cobertura de cada Segurado cessa automaticamente
no final do prazo de vigência da apólice, se esta não for renovada.
10 – TÉRMINO DE VIGÊNCIA DA COBERTURA INDIVIDUAL
A cobertura de cada Segurado cessará:
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10.1 – No final do prazo de vigência da apólice, se esta não for renovada, dando-se a caducidade do seguro e
ficando a American Life isenta de qualquer responsabilidade;

10.1.1 – Com o desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante, respeitado em qualquer caso, o
período de vigência correspondente ao prêmio pago;
10.1.2 – Quando o Segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com sua parte
do prêmio;
10.1.3 - Se o Segurado, os Prepostos ou os Beneficiários agirem com dolo, fraude ou culpa grave na contratação do
seguro, ou ainda para obter vantagem com a ocorrência do sinistro;
10.2 – No caso do item 10.1.1 o Segurado poderá continuar coberto pela apólice, caso queira assumir o custo total do
seguro, desde que haja concordância da American Life;
10.3 – Nos seguros contributários, se a inadimplência de quaisquer Segurados individuais atingirem a 03 (três)
parcelas, consecutivas ou não;
11 – SUSPENSÃO E REABILITAÇÃO DO SEGURO
Em todos os seguros contratados, se o Segurado ou o Estipulante deixarem de pagar ou repassar à American Life,
nos prazos previstos no Contrato e nos boletos de cobrança bancária os prêmios contratados, haverá imediata e
automática suspensão do seguro e de suas garantias, independentemente de qualquer notificação ou ato formal de
constituição em mora, não respondendo a American Life pela responsabilidade de pagamento do capital contratado
para eventos ocorridos durante esse período de suspensão.
11.1 - Ocorrendo a hipótese de suspensão de cobertura sem cancelamento da apólice, será vedada a cobrança de
prêmio em atraso;
11.2 – Na hipótese de ser admitida a reabilitação da apólice ou do certificado individual, ao exclusivo juízo da
American Life, a cobertura securitária reiniciar-se-á às 24:00 (vinte e quatro) horas da data de pagamento do prêmio
e, na hipótese de seguros com prêmios postecipados, a reabilitação se dará com o pagamento dos valores referentes
ao período em que houve cobertura.
12 – CANCELAMENTO DO SEGURO
Dá-se o cancelamento do seguro, observadas as condições contratuais pactuadas:
a) decorridos 90 (noventa) dias de atraso de qualquer pagamento de prêmio, ficando o seguro automaticamente
cancelado;
b) com o pagamento do capital referente à Morte ou Invalidez Permanente Total do Segurado;
c) em caso de dolo, fraude, omissão ou culpa grave do Segurado, do Beneficiário ou do Representante Legal de um
ou do outro na contratação ou no decorrer da vigência do seguro;
d) a pedido do Estipulante, desde que este possua anuência de no mínimo três quartos do grupo segurado;
e) por mútuo acordo entre as partes, ou seja, American Life e Estipulante, desde que o Estipulante possua anuência
de no mínimo três quartos do grupo segurado.
12.1 – As apólices em vigor não poderão ser canceladas durante o período de vigência sob a alegação de alteração
de natureza dos riscos;
12.2 – Na hipótese de rescisão total ou parcial do seguro, a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes
contratantes e com a concordância recíproca, serão observadas as seguintes disposições:
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I – A American Life poderá reter do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo
decorrido;
II – quando adotado o fracionamento do prêmio e na hipótese de resilição a pedido do Segurado, a American Life
reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a tabela de prazo curto demonstrada a
seguir:
RELAÇÃO % ENTRE A PARCELA DE PRÊMIO FRAÇÃO A SER APLICADA SOBRE A VIGÊNCIA
PAGA E O PRÊMIO TOTAL DA APÓLICE
ORIGINAL
13
15/365
20
30/365
27
45/365
30
60/365
37
75/365
40
90/365
46
105/365
50
120/365
56
135/365
60
150/365
66
165/365
70
180/365
73
195/365
75
210/365
78
225/365
80
240/365
83
255/365
85
270/365
88
285/365
90
300/365
93
315/365
95
330/365
98
345/365
100
365/365

12.3 – No curso do Contrato de seguro, a apólice somente poderá ser rescindida por mútuo consentimento, exigindose a anuência de pelo menos ¾ do grupo segurado, admitida cláusula mandato, retendo a American Life o prêmio
recebido, além dos emolumentos, da parte proporcional ao tempo decorrido.
13 – CAPITAL SEGURADO
É importância máxima, expressa em moeda corrente nacional, a ser paga ou reembolsada pela American Life em
caso de ocorrência de um sinistro coberto pela apólice, vigente na data do evento.
13.1 – Quando os capitais segurados não forem comuns para todos os Segurados, a escala será determinada em
função de fatores objetivos comprováveis tais como: salário, função, estado civil, número de dependentes, ou outros
a determinar.
13.2 – O capital máximo individual para esse seguro estará determinado no Contrato de seguro;
13.3 – Todos os valores relativos às coberturas securitárias serão expressos em reais;
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13.4 – A aceitação por parte da American Life, de capital segurado superior ao seu limite de retenção, acarretará na
observância de tal valor para efeito de pagamento de capital segurado, independentemente das penalidades cabíveis
no caso de não repasse do valor excedente ao referido limite;
13.5 – Nos seguros em que o Segurado seja responsável pelo custeio do plano, total ou parcialmente, é vedada a
redução por parte da American Life do valor do capital segurado contratado, sem a devida solicitação expressa do
Segurado;
13.6 – No caso de invalidez parcial por acidente o capital segurado será automaticamente reintegrado após cada
sinistro.
14 – ATUALIZAÇÃO DE CAPITAIS SEGURADOS E PRÊMIOS
Os capitais e prêmios poderão ser atualizados monetariamente no caso de apólices com prazo superior a 12 meses,
a cada aniversário da apólice de seguro, com base na variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado da
Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/ FGV) nos últimos 12 meses, imediatamente anteriores ao que antecede o reajuste.
Havendo a extinção do índice mencionado, será utilizado aquele que o substitua, estabelecido pelas autoridades
competentes.
14.1 – O reajuste do capital segurado dos aposentados e dos Segurados afastados será feito na mesma proporção
do reajuste para os Segurados ativos, desde que o critério de reajuste seja adotado para todos os ativos;
14.2 – Nos casos de aumento do capital segurado, e sendo contributário ou parcialmente contributário o seguro,
caberá ao Estipulante solicitá-lo à American Life, por escrito, desde que possua autorização de no mínimo ¾ (três
quartos) dos Segurados;
14.3 – Fica desde logo estabelecido que qualquer modificação da apólice em vigor, que implique em ônus ou dever
para os Segurados dependerá da anuência expressa de ¾ (três quartos) dos Segurados;
14.3.1 – Será admitido mandato outorgado pelo Segurado para que o Estipulante o represente perante a American
Life;
14.4 – Os capitais segurados pagos sob a forma de renda serão, a partir da data de sua concessão, atualizados
anualmente, com base no índice pactuado, acrescidos do valor resultante da diferença gerada entre a atualização
mensal da provisão matemática de benefícios concedidos e a atualização anual aplicada à renda;
14.4.1 – Alternativamente ao critério de atualização aqui mencionado, será facultada a adoção de cláusula de
recálculo do capital segurado, segundo fatores objetivos, necessariamente expressos nas na apólice, no certificado
individual, nas propostas e no contrato, em consonância com o plano de seguro contratado.
15 – PAGAMENTO DE PRÊMIOS
É de responsabilidade do Estipulante a cobrança dos prêmios dos Segurados e a quitação nos prazos mensais,
bimestrais, trimestrais, semestrais ou anuais fixados no Contrato, das respectivas faturas de seguro emitidas pela
American Life.
15.1 – É vedado ao Estipulante recolher dos Segurados, qualquer valor além daquele fixado pela American Life; caso
o Estipulante receba, juntamente com o prêmio, qualquer quantia que lhe for devida, seja a que título for, fica
obrigado a destacar no documento utilizado na cobrança sua origem, seu percentual e valor;
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15.2 – É vedada a cobrança de qualquer taxa de inscrição ou intermediação, nos planos de Seguro de Vida em
Grupo;
15.3 – O pagamento do prêmio até a data de seu vencimento manterá o seguro em vigor até o último dia do período
de cobertura a que se referir;
15.3.1 – Caso a data de vencimento corresponda a um feriado bancário ou a um fim-de-semana, o pagamento
poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem que haja suspensão das garantias do seguro;
15.4 – Quando a forma de cobrança do prêmio for a de desconto ou consignação em folha, o empregador, exceto nos
casos de cancelamento da apólice, somente poderá interromper o recolhimento do valor devido em caso de perda do
vínculo empregatício ou mediante pedido do Segurado por escrito;
15.5 – Na cobrança do prêmio mediante boleto de cobrança individual, a American Life providenciará para que cada
Segurado receba o seu carnê de pagamento até o vencimento da última parcela anterior;
15.6 – Na cobrança de prêmio de seguro, caso não receba boleto de cobrança até a data de vencimento e desde que
não tenha havido cancelamento do contrato de seguro, é direito do Estipulante ou do Segurado efetuar o pagamento
mediante depósito bancário na conta corrente da American Life, cujos dados serão fornecidos mediante solicitação
expressa e específica;
15.7 - Fica eleito o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP–M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e juros legais
para as relações originárias deste contrato.
16 – CUSTEIO DO SEGURO
De acordo com as condições especificadas da Proposta de Contratação ou Proposta de Adesão, o custeio poderá ser
contributário ou não contributário.
16.1 – CONTRIBUTÁRIO – Quando os Segurados se responsabilizam pelo pagamento de prêmio;
16.1.1 – Os prêmios podem ser recolhidos pelo Estipulante, que, nesta situação, fica responsável pelo repasse a
American Life, na forma de quitação de faturas mensais, até as datas-limite previstas nos respectivos boletos de
cobrança bancária;
16.1.2 – Nos casos em que houver participação do Estipulante no pagamento dos prêmios individuais, o custeio será
considerado como parcialmente contributário;
16.2 – NÃO CONTRIBUTÁRIO – Quando os Segurados não se responsabilizam pelo pagamento de prêmios de
seguro.
17 – RECÁLCULO DO PRÊMIO
Ao final de cada ano de vigência da apólice, para a análise das condições de renovação do seguro, será procedido
um recálculo dos prêmios de modo a incorporar as flutuações de sinistralidade e de faixa etária no grupo segurado
atualizado à experiência atuarial do seguro.
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17.1 – Com base no resultado apurado nesse recálculo anual, se houver necessidade de reajuste da(s) taxa(s)
praticada(s) para a renovação da apólice, o(s) novo(s) prêmio(s) integrará(ão) o Contrato de seguro a partir do mês
seguinte àquele em que se der a comunicação formal ao Estipulante;
17.2 – Em qualquer caso, se a alteração implicar em ônus ou dever para os Segurados ou a redução de seus direitos,
dependerá da anuência prévia e expressa de Segurados que representem, no mínimo, ¾ (três quartos) do grupo
segurado.
18 - OCORRÊNCIA DO EVENTO
O sinistro será comunicado pelo Estipulante, Segurado ou seus Beneficiários, através de formulário próprio
denominado Aviso de Sinistro, ou em carta registrada ou telegrama, dirigido à American Life.
18.1 – Considera-se como data do evento, para efeito de determinação do valor do capital segurado, quando da
liquidação de sinistros:
a) para a garantia Morte, a data do óbito;
b) em se tratando de acidente, será considerada a data de ocorrência do mesmo;
c) para a cobertura de risco por invalidez, não consequente de acidente, a data indicada na declaração médica;
d) para as demais coberturas de risco, a data da ocorrência do evento coberto, conforme definido nas Condições
Gerais, Especiais e/ou no Contrato, ressalvados os itens “b” e “c” precedentes.
19 – LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO
19.1 - Ocorrendo um sinistro coberto ou o agravamento do risco, o Segurado, seu Beneficiário ou Estipulante são
obrigados a comunicá-lo à American Life, tão logo o saibam, por fac-símile, e-mail, telegrama ou carta, sob pena de
perder o direito à cobertura, se ficar provado que silenciou de má-fé;
19.2 – Ocorrendo o agravamento do risco, a American Life, desde que o faça nos 15 (quinze) dias ao recebimento do
aviso de agravação, poderá dar-lhe ciência por escrito, de sua decisão de cancelar a cobertura contratada ou cobrar
a diferença do prêmio cabível;
19.3 – O cancelamento do seguro na hipótese anterior, só será válido 30 (trinta) dias após o aviso por parte da
American Life, hipótese em que será devolvida a diferença do prêmio, calculado proporcionalmente ao período a
decorrer;
19.4 – Eventuais encargos de tradução necessários à liquidação de sinistros, que envolvam reembolso de despesas
efetuadas no exterior, ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora;
19.5 – Na hipótese de dúvida fundada e justificável que acarrete a necessidade de solicitação de novos documentos
ou exames complementares por parte da American Life, o prazo de 30 dias será suspenso, voltando a fluir a partir do
dia útil subsequente àquele em que os documentos ou exames complementares forem efetivamente entregues à
American Life;
19.6 – Os pagamentos de capital segurado por morte ou invalidez total por acidente serão realizados de forma
integral;
19.6.1 – Após o pagamento do capital pertinente ao sinistro coberto, o Segurado será automaticamente excluído da
apólice;
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19.7 – A invalidez permanente deve ser comprovada através de declaração médica. A aposentadoria por invalidez
concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez
permanente;

19.8 – Quando a liquidação de obrigações de valores não for efetuada dentro do prazo estabelecido, aplicar-se-ão
juros legais sobre essas obrigações e correção monetária, observada a legislação específica;
19.9 – Não terá direito ao pagamento da importância segurada o Segurado em mora no pagamento do prêmio, se
ocorrer o sinistro antes de sua purgação;
19.10 - A partir da entrega de toda a documentação exigível relacionada, a American Life terá o prazo de até 30
(trinta) dias consecutivos para liquidação do sinistro, resguardado o direito da Seguradora solicitar documentação
complementar sempre que houver dúvida fundada e justificável, nesta hipótese sofrendo suspensão o prazo de
pagamento, voltando a correr a contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente
atendidas as exigências.
19.11 – Morte:
- Aviso de Sinistro preenchido pelo Estipulante e/ou Beneficiários e médico-assistente do Segurado, mediante
carimbo e CRM;
- Cópia autenticada da Certidão de Óbito;
- Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento do falecido, com comprovação de união estável
quando se tratar de companheira(o);
- Cópia autenticada do RG e CPF do Segurado;
- Declaração com firma reconhecida em cartório de três pessoas idôneas, informando sob as penas da lei, quantos e
quais são os filhos deixados pelo Segurado, qualificando-os: nome completo, nacionalidade, naturalidade, ou;
- Declaração do INSS ou IR informando (se for o caso) quem são os dependentes do Segurado na Previdência
Social;
- Cópia autenticada da Certidão de Nascimento e/ou Casamento bem como RG, CPF e Comprovante de Residência
do(s) Beneficiário(s). Em se tratando de Beneficiário(s) com idade a partir de 16 anos, faz-se necessário cópia
autenticada do CPF;
- No caso de Beneficiários menores de idade incapazes, apresentação do Termo de Tutela, de Curatela ou Alvará
Judicial, bem como documento de identificação do responsável juntamente com comprovante de residência.
19.12 – Morte Acidental:
Além da documentação especificada para o item Morte, as seguintes:
- Cópia autenticada do Boletim de Ocorrência Policial;
- Cópia autenticada do Laudo de Exame Necroscópico elaborado pelo IML;
- Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação do falecido se tratar de acidente automobilístico, em que o
mesmo tenha sido o condutor do veículo.
19.13 – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente:
- Aviso de Sinistro devidamente preenchido pelo Estipulante, Segurado e médico-assistente;
- Cópia autenticada do RG, CPF e Comprovante de Residência do Segurado;
- Cópia autenticada do CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho – se for o caso;
- Atestado de Alta Médica definitiva;
- Resultado de todos os exames realizados na pessoa do Segurado;
- Cópia autenticada do Boletim de Ocorrência Policial, se for o caso;
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- Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação do Segurado quando se tratar de acidente automobilístico,
em que o mesmo tenha sido o condutor do veículo.
19.14 - Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença:

a) Aviso de Sinistro, integralmente preenchido e assinado pelo médico-assistente e pelo Segurado, este deverá
comunicar a American Life suas condições de saúde, retratando o Quadro Clínico Incapacitante, sendo que:
- do aviso de Sinistro deve constar Declaração Médica indicando a data da Invalidez Funcional Permanente e Total
por Doença (data do sinistro);
- da Declaração Médica deverão constar informações e registros médicos que comprovem o momento temporal exato
do alcance de um estágio de doença que se configure em quadro clínico incapacitante definido na CLÁUSULA
ADICIONAL de COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA - IFPD - item
2.1 - -Riscos Cobertos e 2.2 - Demais Riscos Cobertos;
b) Cópia autenticada do RG, CPF e Comprovante de Endereço de Residência do Segurado;
c) Relatório do médico-assistente do Segurado:
- indicando o início da doença, qualificado pela data em que esta foi efetivamente diagnosticada; e
- detalhando o Quadro Clínico Incapacitante irreversível decorrente de disfunções e ou insuficiências permanentes
em algum sistema orgânico ou segmento corporal que ocasione e justifique a inviabilidade do Pleno Exercício das
Relações Autonômicas do Segurado;
d) Documentos médicos que tenham embasado o diagnóstico inicial (comprobatórios do início da doença), incluindo
laudos e resultados de exames, e que confirmem a evolução do quadro clínico incapacitante irreversível, nas
condições previstas no item anterior:
- fica facultado a American Life, no caso de dúvida fundada e justificada, solicitar outros documentos imprescindíveis
à análise do sinistro e ou, se for o caso, à sua liquidação;
- o Segurado se compromete a submeter-se a exame clínico, sempre que a American Life julgar necessário para
esclarecimento de condições relacionadas ao Quadro Clínico Incapacitante;
19.15 – No caso de divergência sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, bom como a avaliação da
incapacidade relacionada ao Segurado, a Seguradora proporá ao Segurado, por meio de correspondência escrita,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da contestação, a constituição de junta médica;
19.15.1 – A junta médica será composta por 03 (três) membros, sendo um nomeado pela Sociedade Seguradora,
outro pelo Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados;
19.15.2 – Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em
partes iguais, pelo Segurado e pela Sociedade Seguradora;
19.15.3 – 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;
20 - BENEFICIÁRIOS
O Segurado deverá indicar na proposta de adesão, pessoa(s) perfeitamente identificável(is), a favor da(s) qual(is)
será pago o capital segurado, na eventualidade da ocorrência de evento coberto.
20.1 – A qualquer tempo, o Segurado poderá alterar o(s) Beneficiário(s) indicado(s), por meio de solicitação formal,
datada, assinada e protocolizada na American Life;
20.2 – A substituição só poderá ser efetuada nos seguros que não tenham por finalidade a garantia do pagamento de
dívida contraída com o Estipulante, e se tornará válida apenas na efetiva comunicação formal à American Life;
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20.3 – Não sendo instituído o Beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer(em) o que for designado(s), o
capital segurado será pago metade ao cônjuge não separado judicialmente, ou ao companheiro(a) e o restante aos
herdeiros do Segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária;
20.3.1 – Para fins deste seguro, o companheiro(a) é equiparado ao cônjuge para todos os fins e efeitos de direito.
20.3.2 – Na falta das pessoas indicadas no item anterior, serão Beneficiários os que provarem que a morte do
Segurado os privou dos meios necessários a sua subsistência.
21 – PERDA DE DIREITO AO CAPITAL SEGURADO
A American Life não pagará qualquer importância com base no presente contrato de seguro, caso haja por parte do
Segurado, seus Prepostos ou seus Beneficiários:
21.1 – Declarações falsas ou incompletas, ou omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação do seguro
ou na taxa a ser aplicada, para cálculo do prêmio;
21.1.1 – Se da inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a American Life poderá:
I – Na hipótese de não ocorrência de sinistro:
- cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
- mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou
restringindo a cobertura contratada;
II – Na hipótese de ocorrência do sinistro:
- cancelar o seguro, após o pagamento do capital segurado, retendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido da
diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, ou
- mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou
deduzindo-a do valor a ser pago ao Segurado ou ao Beneficiário, ou restringindo a cobertura contratada para riscos
futuros;
III – na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento integral do capital segurado, cancelar o seguro, após o
pagamento do capital segurado, deduzindo do valor a ser pago, a diferença de prêmio cabível, efetuando e
deduzindo do seu valor a diferença de prêmio cabível.
21.2 – Fraude ou sua tentativa comprovada, simulando sinistro ou agravando suas consequências;
21.3 – Inobservância das obrigações convencionadas nas condições contratuais;
21.4 – A ocorrência da prescrição conforme prazos estipulados pela lei.
22 – NULIDADE DO CONTRATO
NULO SERÁ O CONTRATO PARA GARANTIA DE RISCO PROVENIENTE DE ATO DOLOSO DO SEGURADO, DO
BENEFICIÁRIO OU DO REPRESENTANTE DE UM OU DE OUTRO.
23 - ALTERAÇÕES DO CONTRATO
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Qualquer alteração ou modificação da apólice em vigor, que implique em ônus ou dever para os Segurados,
dependerá da anuência expressa de três quartos do grupo segurado;
23.1 – Nenhuma alteração será válida se não for feita, por escrito.

24 – INTERPRETAÇÃO
As palavras e expressões em itálico ou negrito, onde houver definição específica, terão o mesmo significado onde
quer que apareçam neste Seguro. Onde permitido pelo contexto, o sexo masculino inclui o feminino, o singular inclui
o plural e o plural o singular.
Os termos técnicos utilizados neste contrato têm seu significado identificado nas DEFINIÇÕES, que se encontram na
parte final destas Condições Gerais.
25 - FORO
Fica eleito o foro do domicilio do Segurado ou do Beneficiário para a discussão de quaisquer fatos relacionados ao
seguro.
26 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
As peças promocionais e de propaganda e a divulgação do seguro, por parte do Estipulante, Segurado ou Corretor,
dependerão de autorização expressa e supervisão da American Life, respeitadas rigorosamente as Condições Gerais
e Contrato.
27 - DEFINIÇÕES
1 – Acidente Pessoal: É o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário,
violento, causador de lesão física, que por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como
conseqüência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial do Segurado, ou que torne necessário o
tratamento médico, observado que:
Incluem-se nesse conceito:
a.1) o suicídio ou a sua tentativa após dois anos de vigência do contrato ou de sua renovação, depois de suspenso;
a.2) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica quando a elas o
Segurado ficar sujeito em decorrência de acidente coberto;
a.3) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
a.4) os acidentes decorrentes de sequestros e sua tentativas, e;
a.5) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática,
causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.
Excluem-se desse conceito:
b.1) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas,
desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos
e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;
b.2) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos,
quando não decorrentes de acidente coberto;
b.3) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas
cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como:
Lesão por esforços repetitivos – LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por
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Trauma Continuado ou Contínuo – LTC ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem
como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e
b.4) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdências ou assemelhadas, como “invalidez
acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por
acidente pessoal, definido no item 1 – Acidente Pessoal, acima;
2 – Aditivo: É o documento ou instrumento escrito, emitido pela American Life, que altera em parte ou renova o
contrato de seguro;
3 – Apólice: É o documento emitido pela American Life, formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo
Proponente, nos planos individuais, ou pelo Estipulante, nos planos coletivos;
4 – Assistido: Beneficiário em gozo do recebimento do capital segurado sob a forma de renda;
5 – Aviso de Sinistro: É a obrigatória e formal comunicação à American Life da ocorrência de evento caracterizado
durante a vigência da apólice de seguro e coberto pelas suas condições contratuais, observados os prazos-limite
previstos no Código Civil Brasileiro sobre a matéria;
6 – Beneficiário: É a pessoa a quem será paga o capital segurado;
7 – Capital Segurado: valor máximo para a cobertura contratada a ser pago pela American Life na ocorrência do
sinistro;
8 – Carência: período contado a partir da data de início de vigência do seguro ou do aumento do capital segurado ou
da recondução, no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do sinistro, o Segurado ou os Beneficiários não
terão direito à percepção dos capitais segurados contratados;
9 – Carregamento: importância destinada a atender as despesas administrativas e de comercialização;
10 – Certificado Individual: documento destinado ao Segurado, emitido pela American Life, quando da aceitação do
Proponente, na renovação do seguro ou da alteração de valores de capital segurado ou prêmio;
11 – Coberturas de risco: coberturas do seguro de pessoas cujo evento gerador não seja a sobrevivência do
Segurado a uma data pré-determinada;
12 – Condições Contratuais: conjunto de disposições que regem a contratação, incluindo as constantes da proposta
de contratação, das Condições Gerais, das Condições Especiais e Contrato da apólice e quando for o caso de plano
coletivo, do contrato, da proposta e do certificado individual;
13 – Condições Gerais: conjunto de cláusulas que regem um mesmo plano de seguro, estabelecendo obrigações e
direitos da American Life, dos Segurados, dos Beneficiários e quando couber, do Estipulante;
14 – Condições Especiais: conjunto de cláusulas que especificam as diferentes modalidades de cobertura que
possam ser contratadas dentro de um mesmo plano de seguro;
15 – Contrato: instrumento jurídico firmado entre o Estipulante e a American Life, que estabelecem as peculiaridades
da contratação do plano coletivo e fixam os direitos e obrigações do Estipulante, da American Life, dos Segurados e
dos Beneficiários e que alterarão em todo ou em parte, as cláusulas das Condições Gerais e/ou Especiais;
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16 – Doença: É o processo mórbido, definido pela perda ou perturbação da saúde de um indivíduo, tendo um
conjunto característico de sintomas e sinais, que o leva a tratamento médico, internação ou afastamento do trabalho;

17 – Doença Preexistente: É toda doença diagnosticada ou comprovada em data anterior ao Contrato de seguro,
congênita ou adquirida, de conhecimento do Segurado e não citada na Declaração Pessoal de Saúde e Atividade;
18 – Estipulante: É a pessoa física ou jurídica que propõe a contratação do plano coletivo, ficando investida de
poderes de representação do Segurado, nos termos da legislação e regulação em vigor, sendo identificado como
Estipulante-Instituidor quando participar total ou parcialmente do plano e, como Estipulante-Averbador, quando não
participar do custeio, sendo o único responsável por quitar as faturas de prêmios perante a American Life;
19 – Excedente técnico: saldo positivo obtido pela American Life na apuração do resultado operacional de uma
apólice coletiva, em determinado período;
20 – Fator de cálculo: resultado numérico calculado mediante a utilização de taxa de juros e tábua biométrica,
quando for o caso, utilizado para obtenção do valor do capital segurado pagável sob a forma de renda;
21 – Grupo segurado: é a totalidade do grupo segurável efetivamente aceita e incluída na apólice coletiva;
22 – Grupo segurável: é a totalidade das pessoas físicas vinculadas ao Estipulante, que reúne as condições para
inclusão na apólice coletiva;
23 – Início de vigência: é a data a partir da qual as coberturas de risco propostas serão garantidas pela American
Life;
24 – Invalidez Funcional Permanente Total por Doença: É aquela que causa a perda de existência independente
do Segurado, considerada esta como a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabiliza de forma
irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do Segurado, comprovado de forma definitiva, observadas as
Condições Gerais e/ou Especiais do seguro. Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para
efeitos desta cobertura, os Segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente
habilitado;
25 – Nota Técnica Atuarial: documento que contém a descrição e o equacionamento técnico do plano, protocolizado
na SUSEP previamente à comercialização;
26 – Parâmetros Técnicos: A taxa de juros, o índice de atualização de valores e as taxas estatísticas e puras
utilizadas e/ou tábuas biométricas, quando for o caso;
27 - Período de Cobertura (ou vigência): aquele durante o qual o Segurado ou os Beneficiários, quando for o caso,
farão jus aos capitais segurados contratados;
28 – Prêmio: valor correspondente a cada um dos pagamentos destinados ao custeio do seguro;
29 – Proponente: o interessado em contratar a cobertura (ou coberturas), ou que será incluído no contrato, no caso
de contratação coletiva;
30 – Proposta de Seguro: Documento com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do
risco, em que o Proponente, pessoa física ou jurídica, expressa a intenção de contratar uma cobertura (ou
coberturas), manifestando pleno conhecimento das condições contratuais;
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31 – Regime Financeiro de Repartição Simples: é o regime pelo qual a soma dos prêmios pagos pelos Segurados
e/ou Estipulante será coincidente com o valor estatisticamente apurado para o pagamento dos sinistros que
ocorrerem na vigência da apólice, mais as despesas administrativas e operacionais necessárias à manutenção do
seguro e a margem de lucro da Seguradora, segundo a nota técnica atuarial depositada junto à SUSEP.

32 – Risco: Evento incerto ou de data incerta e que independe da vontade das partes contratantes, contra o qual é
feito o seguro;
34 – Riscos Excluídos: são aqueles riscos, previstos nas Condições Gerais, Especiais e ou Contrato, que não serão
cobertos pelo plano;
35 – Segurado: pessoa física sobre a qual se procedeu a avaliação do risco para estabelecimento do seguro;
36 – Seguro: contrato pelo qual a American Life, mediante a cobrança de prêmio, se compromete a pagar ao
Segurado ou o Beneficiário o capital segurado, pela ocorrência do evento coberto pela apólice;
37 – Seguradora: É a American Life Companhia de Seguros, que assume a responsabilidade dos riscos cobertos
pela apólice mediante o prévio recebimento do prêmio;
38 – Sinistro: é a ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de seguro.
Informações Gerais:
- A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
- O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua
comercialização.
- O Segurado deverá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br,
por meio de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
- Os tributos incidentes no seguro serão pagos por quem a lei determinar.
- As peças promocionais e de propaganda só poderão ser divulgadas com autorização expressa e sob
supervisão da American Life, respeitadas rigorosamente as Condições Gerais, Especiais e a Nota Técnica
Atuarial.
- As condições contratuais deste produto protocolizadas pela American Life junto à SUSEP poderão ser consultadas no
endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processos constante da apólice/proposta.
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