
APÓLICES CERTIFICADOS INDIVIDUAIS

nome completo da sociedade seguradora, seu CNPJ e o 
código de registro junto à Susep;

nome completo da sociedade seguradora, seu CNPJ e o 
código de registro junto à Susep;

nome completo da sociedade co-seguradora, seu CNPJ 
e o código de registro junto à Susep;

nome completo da sociedade co-seguradora, seu CNPJ 
e o código de registro junto à Susep;

nome e CNPJ ou CPF do estipulante e, quando for o 
caso, do sub-estipulante;

indicação do número de ordem da proposta a qual a 
apólice está vinculada, na sociedade seguradora;

indicação do número da proposta e da apólice às quais o 
certificado individual está vinculado;

número de controle da apólice; número de controle do certificado individual;

ramos de seguro, com os respectivos códigos, nos 
termos da legislação específica, dos produtos de seguro 
vinculados à apólice;

número dos processos administrativos de registro junto à 
Susep dos produtos de seguro vinculados à apólice; 

número dos processos administrativos de registro junto à 
Susep dos produtos de seguro vinculados ao certificado 
individual;
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INFORME ESPECIAL

A Superintendência de Seguros Privados editou, no dia 9 de julho de 2014, a Circular SUSEP nº 

491/2014, consolidando os elementos mínimos de caracterização que devem ser observados 

pelas sociedades seguradoras na emissão de apólices e certificados de seguro. 

A Circular SUSEP nº 491/2014 estabeleceu ainda que as apólices e/ou certificados individuais de 

seguros de que trata deverão ser entregues ao segurado, mediante via física ou meios remotos, 

por ocasião da efetivação da contratação do plano de seguro, juntamente com as condições 

gerais, refletindo de forma clara todas as coberturas contratadas. A seguradoras deverão se 

adequar ao disposto na Circular SUSEP nº 491/2014 em 180 dias contados da data de publicação 

da mesma.

Apresentamos a seguir os elementos de caracterização do seguro que deverão constar das 

apólices e os certificados individuais de seguros. 

Clique aqui para acessar a Circular SUSEP nº 491/2014 na integra. 

http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=33163


APÓLICES CERTIFICADOS INDIVIDUAIS

nome ou razão social do segurado, no caso de contrata-
ção individual, ou estipulante, no caso de contratação 
coletiva, seu endereço completo e respectivo CPF, se 
pessoa física, ou CNPJ, se pessoa jurídica;

nome ou razão social do segurado, seu endereço 
completo e respectivo CPF, se pessoa física, ou CNPJ, 
se pessoa jurídica;

identificação dos beneficiários, no caso de seguro de 
pessoas individual;

identificação dos beneficiários, no caso de seguro de 
pessoas; 

identificação do bem segurado, no caso de seguro de 
danos, se aplicável;

identificação do bem segurado, no caso de seguro de 
danos, se aplicável;

coberturas contratadas; coberturas contratadas;

valor monetário do limite máximo de garantia ou do 
capital segurado de cada cobertura contratada;

valor monetário do limite máximo de garantia ou do 
capital segurado de cada cobertura contratada;

franquias e/ou carências aplicável(is) a cada cobertura, 
se previstas;

franquias e/ou carências aplicável(is) a cada cobertura, 
se previstas;

o período de vigência da apólice, incluindo as datas de
início e término das coberturas contratadas;

o período de vigência, incluindo as datas de início e
término das coberturas contratadas;

valor total do prêmio de seguro, discriminando: (a) valor 
do prêmio de seguro por cobertura contratada; (b) 
adicional de fracionamento, quando for o caso; e (c) valor 
do IOF, quando for o caso.

valor total do prêmio de seguro, discriminando: (a) valor 
do prêmio de seguro por cobertura contratada; (b) 
adicional de fracionamento, quando for o caso; (c) valor 
do IOF, quando for o caso; e (d) remuneração do 
estipulante e do sub-estipulante, quando for o caso.

prazo e forma de pagamento do prêmio e, se for o caso, 
sua periodicidade;

prazo e forma de pagamento do prêmio e, se for o caso, 
sua periodicidade; 

chancela ou assinatura do representante da sociedade 
seguradora;

chancela ou assinatura do representante da sociedade 
seguradora;

nome e número de registro na Susep do corretor de 
seguros, se houver;

nome e número do registro Susep do corretor de 
seguros, se houver;

número de telefone da central de atendimento ao 
segurado/beneficiário disponibilizado pela sociedade 
seguradora responsável pela emissão da apólice;

número de telefone da central de atendimento ao 
segurado/beneficiário disponibilizado pela sociedade 
seguradora responsável pela emissão do certificado 
individual;

número do telefone da ouvidoria da seguradora; número do telefone da ouvidoria da seguradora;

o endereço e o número de telefone de contato do
estipulante ou, quando for o caso, do subestipulante, 
para atendimento ao segurado;

número de telefone gratuito de atendimento ao público da 
Susep;

número de telefone gratuito de atendimento ao público da 
Susep;
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APÓLICES CERTIFICADOS INDIVIDUAIS

informação do “link” no portal da Susep onde podem ser 
conferidas todas as informações sobre os produtos de 
seguro vinculados à apólice;

informação do “link” no portal da Susep onde podem ser 
conferidas todas as informações sobre os produtos s de 
seguro vinculados ao certificado;

texto informativo, com a seguinte redação: “SUSEP – 
Superintendência de Seguros Privados – Autarquia 
Federal responsável pela fiscalização, normatização e 
controle dos mercados de seguro, previdência comple-
mentar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de 
seguros”.

texto informativo, com a seguinte redação: “SUSEP – 
Superintendência de Seguros Privados – Autarquia 
Federal responsável pela fiscalização, normatização e 
controle dos mercados de seguro, previdência comple-
mentar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de 
seguros”.
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51 ANOS

R. Leopoldo Couto de Magalhães, 758, 4° andar

04542 000  São Paulo SP Brasil 

Tel: 55 (11) 3049 5700

Fax: 55 (11) 3078 6120 / (11) 3078 6195

Av. Almirante Barroso, 139, sala 903, 9º andar

20031 005 Rio de Janeiro  RJ Brasil

Tel: 55 (11) 3049 5700

Fax: 55 (11) 3078 6120 / (11) 3078 6195

Este conteúdo está disponível em nosso website: www.araujopolicastro.com.br 

As informações prestadas por este informativo não se confundem nem podem ser interpretadas como 

consultoria, serviços legais ou profissionais e não consideram futuras alterações na Legislação ou 

Jurisprudência dos Tribunais. É proibida a reprodução, distribuição, publicação ou divulgação das informa-

ções deste Informe sem a autorização prévia, por escrito, de Araújo e Policastro Advogados. 
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Contribuíram para esta edição:

Daniel L. Monteiro dmonteiro@araujopolicastro.com.br | Vcard

Bianca Araujo Borsato baraujo@araujopolicastro.com.br | Vcard
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