
SEGURO VIDA

Ferramenta de proteção pessoal e familiar focada em gerar liquidez isenta de tributação, com 
soluções que podem ser combinadas para atender a todos os perfis de clientes.

Vida Inteira: Contrato com garantia de 
vigência vitalícia para caso de falecimento 
por morte natural ou acidental. Não há 
carência para Morte Acidental. A partir 
de 61 anos, há carência de 24 meses 
para morte natural, com pagamento de 
indenização progressiva. Carência de 
24 meses para tentativa de suicídio que 
acarrete morte – beneficiários recebem as 
contribuições puras pagas até o momento.

Disclaimer:
Os produtos distribuídos pela Globus Corretora de Seguros Ltda , com código Susep 102029916-8 e inscrita no CNPJ sob 23.568.676/0001-81, proveem 
de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site da SUSEP www.susep.gov.br, por meio 
do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ
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Doenças Graves: Proteção financeira 
em caso doença e sobrevivência por 30 
dias a partir do diagnóstico, sendo elas: 
Alzheimer; AVC; Bypass; Câncer; Infarto 
do Miocárdio; Perda da Visão por acidente 
ou doença, Perda da Fala por acidente ou 
doença e Paralisia de Membros superiores 
e/ou inferiores por acidente ou doença, 
Perda da Audição por doença, Insuficiência 
Renal Crônica, Transplante de Órgãos 
(Coração, Fígado, Medula, Pâncreas, 
Pulmão, Rim).

Pensão por Morte: Plano com cobertura 
vitalícia que, em caso de falecimento, prevê o 
pagamento de uma renda por 5, 10 ou 15 anos 
às pessoas indicadas como beneficiárias da 
apólice.

Morte Acidental: Cobertura exclusiva para o 
risco de Morte por Acidente. Não há carência, 
exceto na tentativa de suicídio que acarrete 
morte durante o período de carência de 24 
meses – beneficiários recebem as contribuições 
puras pagas até o momento.

Invalidez por Acidente ou Doença: Proteção 
financeira para casos em que o segurados se 
torne permanentemente invalido de forma total 
ou parcial, em consequência de acidente ou de 
doença.

Invalidez Permanente Total por Acidente: 
Voltado para pessoas com idade mais avançada 
que necessitem de proteção para a perda ou 
impotência definitiva, de um membro ou órgão, 
em virtude de acidente.

Renda por Invalidez: Proteção financeira para 
casos de invalidez por acidente ou funcional por 
doença, sendo beneficiado em forma de renda 
mensal no prazo de 20 ou 30 anos.

Seguro de Assistência Funerária (SAF): 
Cobertura individual ou familiar, com 
prestação de serviços por empresa 
indicada, em planos Luxo ou Super Luxo.


