
CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR
ACIDENTE 1.

OBJETIVO 1.1. 
Esta  Condição  Especial  integra  o  Plano  de  Microsseguro  de  Pessoas  podendo  ser
comercializado somente como cobertura deste. 

2. DEFINIÇÕES 
2.1. Serão utilizadas as mesmas definições do item 1. GLOSSÁRIO das Condições Gerais
do Plano de Microsseguro de Pessoas. 

3. GARANTIA 
3.1.  A  presente  cobertura,  desde  que  contratada  e  pago  o  prêmio,  consiste  no
pagamento  do  capital  segurado,  de  uma  única  vez,  conforme  estabelecido  nestas
condições especiais do plano de microsseguro, em caso da perda total ou impotência
funcional definitiva dos membros ou órgãos definidos no certifi ado de microsseguro,
em decorrência de lesão física sofrida pelo segurado, provocada por acidente pessoal
coberto. 
3.2. Para efeito de indenização, consideram-se como Invalidez Permanente Total por
Acidente os eventos relacionados abaixo, mediante comprovação por laudo médico, e
desde que tais lesões sejam insuscetíveis de reabilitação ou recuperação pelos meios
terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação: 
a) Perda total da visão de ambos os olhos; 
b) Perda total do uso de ambos os braços; 
c) Perda total do uso de ambas as pernas; 
d) Perda total do uso de ambas as mãos; 
e) Perda total do uso de um braço e uma perna; 
f) Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés; 
g) Perda total do uso de ambos os pés; 
h) Alienação mental total incurável; e 
i) Nefrectomia bilateral por acidente. 
3.3. Não ficando abolidas por completo as funções dos membros ou órgãos lesados, a
indenização  por  invalidez  permanente  total  por  acidente  não  será  devida  pela
Seguradora, independente da percentagem de redução das funções. 
3.4.  Em  caso  de  perda  ou  maior  redução  funcional  de  um  membro  ou  órgão  já
defeituoso antes do acidente, o grau de invalidez pré-existente será percentualmente
deduzido para fins de indenização. 

4. RISCOS EXCLUÍDOS 
4.1. Além das exclusões constantes no item 5. RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais
do Plano de Microsseguro de Pessoas, não estão garantidos por esta cobertura: 
a) intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos
clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente pessoal coberto; 
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b) acidentes cardiovasculares,  acidente vascular  cerebral  (AVC),  aneurisma,  síncope,
apoplexia,  epilepsia  e  acidentes  médicos,  quando  não  decorrentes  de  acidente
coberto; 
c) acidentes sofridos antes da contratação do seguro, ainda que suas sequelas tenham
se manifestado durante sua vigência; e 
d)  cirurgias  plásticas  ou  tratamentos  estéticos,  exceto  se  tiver  finalidade
comprovadamente restauradora de dano provocado por acidente pessoal coberto. 

5. CAPITAL SEGURADO 
5.1.  O  capital  segurado  é  a  importância  máxima  a  ser  indenizada,  conforme
estabelecido no certificado de microsseguro e vigente na data do evento coberto. 
5.2. Para efeito de cobertura e determinação do capital  segurado, será considerada
data do evento a data do acidente que deu origem ao sinistro. 
5.3. A indenização por invalidez permanente total por acidente e, se contratada, pela
cobertura de morte, não se acumulam. Se, depois de paga indenização por invalidez
permanente total, ocorrer a morte do Segurado em consequência do mesmo acidente,
a importância já paga por invalidez permanente será deduzida do capital segurado por
morte. 5.4. Com o pagamento de indenização por sinistro com o segurado principal, o
certificado  de  microsseguro  será  automaticamente  cancelado,  não  havendo
reintegração do capital segurado. 

6. FRANQUIA/CARÊNCIA 
6.1. Não haverá aplicação de carência e/ou franquia para esta cobertura.

7. DOCUMENTAÇÃO EM CASO DE SINISTRO 
7.1. Deverão ser enviados à Seguradora, os documentos listados abaixo: 
a) Aviso de Sinistro; 
b) Documento de Identifi cação do Segurado c) Boletim de Ocorrência Policial, se for o
caso;  d)  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (CNH),  na  hipótese  do  sinistro  envolver
veículo  dirigido pelo  Segurado;  e)  Relatório  ou laudo preenchido pelo  profi ssional
habilitado que prestou o atendimento, com as especifi cações técnicas, diagnósticos
necessários e a data da invalidez. 

8. BENEFICIÁRIO 
8.1. O benefi ciário desta cobertura será o próprio segurado. 
8.2. Em caso de sinistro que cause alienação mental  total  incurável  do Segurado, a
indenização  será  paga  ao  responsável  legal  ou  curador  judicialmente  nomeado,
considerando que o Segurado passa a ser incapacitado para os atos da vida civil. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Plano de Microsseguro de Pessoas que
não foram revogadas por esta Condição Especial.
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