


OBJETIVO DO TREINAMENTO

Apresentar as regras do novo produto,

BIEN VIVIR 4.0,
e as diferenças entre as versões.



DIFERENÇAS ENTRE A VERSÃO 3.0 E 4.0

NOVO PRODUTO

BIEN VIVIR 3.0 BIEN VIVIR 4.0 | NOVO

Taxa 3% Taxa 0%

Limite 38 anos de vigência Limite 100 anos de idade

Excedente Financeiro de acordo com a tabela de 
reversão sobre IPCA + 3%

Excedente Financeiro de acordo com a tabela   
de reversão sobre IPCA 

Fundo: MAPFRE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV



O NOVO PRODUTO

A seguir você irá conhecer as principais 
características e regras do novo produto,

BIEN VIVIR 4.0

*Este treinamento não dispensa a leitura completa do Regulamento do respectivo Plano.



CARACTERÍSTICAS BIEN VIVIR 4.0

Regulamento do Plano

Processo SUSEP 15414.900482/2018-42

Coberturas

Básicas e Obrigatórias Morte e Sobrevivência

Opcionais Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) e Doenças Graves (DG)

Adicional (sem prêmio) Antecipação de CS da cobertura de  Morte, pago em Vida no caso de  doenças terminais.

Capital Segurado (CS) – na contratação

Morte
Mínimo R$ 500.000,00

Máximo R$ 25.000.000,00

Sobrevivência

Mínimo 1,0% do CS de Morte

Máximo Limitado o prêmio de sobrevivência  máximo de 20% equivalente ao prêmio  total.

IPA
Mínimo R$ 500.000,00

Máximo 100% do CS de Morte

Doenças Graves
Mínimo 10% do CS de Morte

Máximo 80% do CS de Morte, limitado ao  máximo de R$ 1.000.000,00

Redução do Capital Segurado 

Redução do Capital Segurado A Qualquer momento  durante a vigência da apólice.

COBERTURAS E CAPITAL SEGURADO



DEFINIÇÕES DAS COBERTURAS
COBERTURAS

Básicas e Obrigatórias Morte e Sobrevivência

Opcionais IPA e Doenças Graves (DG)

Adicional
(sem prêmio)

Antecipação de CS da cobertura de Morte,  pago em Vida no caso de 
doenças terminais.

Art. 36. Coberturas Básicas:
I – Morte do Segurado: Se o Segurado falecer durante a vigência do seguro, por quaisquer causas, naturais ou acidentais, observando os Riscos  Excluídos constantes do Art. 39, 
a Seguradora garantirá ao(s) seu(s) beneficiário(s) o pagamento do Capital Segurado, conforme definido no Art.  95, respeitando o disposto neste Regulamento e as disposições 
legais previstas no Artigo 766 do Código Civil Brasileiro.

II – Sobrevivência do Segurado: Se o Segurado sobreviver até o término do período de diferimento, a Seguradora garantirá ao próprio  Segurado o pagamento único do capital de 
sobrevivência, conforme definido no Art. 91, respeitando o disposto neste Regulamento.

Art. 37. Coberturas Opcionais:
I – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): Garante o pagamento de até 100% (cem por cento) do Capital Segurado  para a cobertura de Invalidez Permanente 
Total ou Parcial por Acidente, ao próprio Segurado, conforme especificado na proposta de  contratação, relativa à perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou 
parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física,  causada por acidente coberto, ocorrido durante a vigência da apólice [...]

II - Doenças Graves (DG): Garante ao Segurado, desde que contratada esta cobertura e pago o prêmio correspondente, o pagamento de 100%  (cem por cento) do Capital 
Segurado, quando do diagnóstico de uma das doenças graves cobertas, ou da realização de um dos procedimentos  médicos cobertos, previstos neste Regulamento, desde que 
este diagnóstico ocorra durante a vigência do seguro, e somente se, o Segurado  sobreviver 30 (trinta) dias após o recebimento do diagnóstico, observada os riscos 
expressamente excluídos. [...]

Art. 38. Cobertura Adicional:
I – Antecipação do Capital Segurado Pago em Vida, no caso em que o segurado se encontre em fase terminal ocasionada por doença.: Essa  cobertura adicional consiste na 
antecipação do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do Capital Segurado da cobertura por morte, quando  comprovadamente o Segurado se encontrar em fase terminal 
ocasionada por doenças, e está descrita nos Artigos 104 a 109, no Capítulo V - DO  PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO.

*As coberturas básicas não poderão ser contratadas isoladamente.
*As coberturas opcionais deverão ser contratadas em conjunto com as coberturas básicas: Morte e Sobrevivência.



REDUÇÃO DO CAPITAL SEGURADO

Art. 21. O valor do Capital Segurado por cobertura contratada,  estabelecido na Apólice, deverá respeitar os limites 
mínimos e  máximos de comercialização estabelecido pela Seguradora.

§ 1º O Segurado poderá solicitar a redução do Capital Segurado da  cobertura de Morte a qualquer momento, respeitando 
o valor  mínimo de Capital Segurado estabelecido pela Seguradora, e desde  que não haja parcela de prêmio em trânsito 
ou prêmios devidos e não  pagos.

§ 2º Optando o Segurado pela redução do Capital Segurado da  cobertura de Morte, o Capital Segurado da cobertura de  
Sobrevivência e das coberturas opcionais, se contratadas, serão  reduzidos, respeitando as regras estabelecidas pela 
Seguradora.

§ 3º A redução do Capital Segurado será realizada em até 30 (trinta)  dias após a solicitação do Segurado registrada na 
Seguradora.

CARACTERÍSTICAS BIEN VIVIR 4.0 REGRAS

Redução do capital Segurado. Qualquer momento durante 
a vigência da apólice

 Não haja parcela de prêmio em trânsito;
 Não haja prêmios devidos e não pagos.;
 Respeitar o valor mínimo de Capital Segurado estabelecido pela  Seguradora;
 O Capital Segurado da cobertura de Sobrevivência e das  coberturas opcionais, 

se contratadas, serão reduzidos, respeitando  as regras estabelecidas pela 
Seguradora, e

 A redução do Capital Segurado será realizada em até 30 (trinta)  dias após a 
solicitação do Segurado.

COBERTURAS CAPITAL SEGURADO

Morte R$ 800.000,00

Sobrevivência 1% = R$ 8.000,00

IPA R$ 800.000,00

DG 20% = R$ 160.000,00



PRAZO DE DIFERIMENTO

IDADE DE CONTRATAÇÃO* PRAZO DE COBERTURA MÁXIMO

Até 59 anos Vigência máxima até 100 anos de idade.

>= 60 anos
Diferença entre:

80 anos e a idade de contratação.

*Para o cálculo da idade de contratação, caso tenha transcorrido 6 (seis) meses ou mais da data
do último aniversário, será considerado um ano a mais de vida.



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS BIEN VIVIR 4.0

Início de vigência da Apólice

Início de Vigência da Apólice Data de pagamento do primeiro prêmio

Carência

Para as coberturas: Morte, Antecipação por  Doença Terminal e IPA Não há

Para Cobertura Doenças Graves

Será de 12 meses para as doenças de Esclerose Múltipla e Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica – DPOC, e o procedimento de Angioplastia Coronariana.

Para as demais doenças será considerado 90 dias.

Excedente Financeiro

Morte Não há

Sobrevivência Sim 

IPA Não há

Doenças Graves Não há

.



EXCEDENTE FINANCEIRO, RENTABILIDADE 
E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

CARACTERÍSTICAS BIEN VIVIR 4.0

Excedente Financeiro

O excedente financeiro está relacionado ao valor que excede a rentabilidade do fundo MAPFRE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA menos o IPCA.

A diferença entre a rentabilidade do fundo MAPFRE e o IPCA será pago sobre a Reserva de Sobrevivência, conforme tabela completa da reversão do excedente financeiro, 
apresentada abaixo, chegando em 100% após o 10º ano.

Rentabilidade

A rentabilidade do fundo está associada ao fundo MAPFRE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. Sua rentabilidade poderá ser consultada no endereço:
https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/vida-previdencia/seguro-previdencia/laminas/

Atualização Monetária 

A atualização monetária dos capitais segurados de todas as coberturas será realizada anualmente, no mês do aniversário da adesão ao plano, considerando o 
IPCA acumulado dos últimos 12 meses, que antecedem dois meses anteriores ao aniversário do plano.



RESGATE

CARACTERÍSTICAS BIEN VIVIR 4.0

Resgates

Independente do número de prêmios pagos é permitido ao segurado solicitar o resgate total, de recursos do saldo da provisão matemática de benefícios a conceder 
constituída para as coberturas por morte, invalidez, doenças graves e sobrevivência, após o cumprimento, a contar da data de protocolo da proposta de contratação, de 
período de carência de 24 (vinte e quatro) meses.

O pagamento do resgate total será efetivado com base em 100% (cem por cento) da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder da cobertura por sobrevivência, 
deduzido o carregamento de saída estabelecido no regulamento do plano, e com base em percentual da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder das coberturas 
por morte, invalidez e doenças graves, de acordo com as penalidades e tabelas vigentes no regulamento do plano contratado.

Tabelas de Resgate

Cobertura de Sobrevivência (% de carregamento na saída) Coberturas de Morte / Invalidez/ Doenças Graves.

O resgate total implicará no automático desligamento do plano.



PROTEÇÃO CONTINUADA

CARACTERÍSTICAS BIEN VIVIR 4.0

Proteção Continuada

• Quando do evento inadimplência, transcorridos 60 dias, a apólice passará automaticamente a condição de  Proteção Continuada;

• Para a cobertura de Morte e para as coberturas de risco opcionais, serão mantidos o mesmo capital vigente a época, com a redução do prazo de vigência da 
apólice, corrigidos anualmente pelo IPCA;

• O capital de Sobrevivência, constituído até o momento em que a apólice passou a condição de Proteção Continuada, será recalculado, corrigido e disponibilizado ao 
segurado, após cumprir o novo prazo de diferimento da apólice; 

• Quando da apólice em  Proteção Continuada é permitido solicitar o Resgate Total.



SUBSCRIÇÃO | TABELA DE PERFIL

Não houve alteração na tabela de perfil.

*Para o cálculo da idade do Proponente,  na data da 
contratação, caso tenha  transcorrido 6 (seis) meses ou mais 
da data  do último aniversário do Proponente, será  
considerado um ano a mais de vida.

**Não é permitida a contratação da cobertura de Doenças 
Graves no perfil Expreso.

CAPITAL SEGURADO
IDADE DE CONTRATAÇÃO* | PERFIL

≤ 45 ANOS ≥ 46 ANOS

Igual a R$ 500.000,00 Expreso** Expreso**

De R$ 500.000,01 a R$ 1.250.000,00 A A

De R$ 1.250.000,01 a R$ 2.000.000,00 B C

De R$ 2.000.000,01 a R$ 3.500.000,00 D E

Igual ou superior a R$ 3.500.000,00 F F

PERFIL PROCEDIMENTOS INICIAIS

Expreso*
Preenchimento

de DPS (4)

Informações 
Financeiras

- - - - - - -

A Tele-entrevista
Informações 
Financeiras

- - - - - - -

B Tele-entrevista
Informações 
Financeiras

Exames laboratoriais (sangue e
urina)

Exame Presencial - - HIV - -

C Tele-entrevista
Informações 
Financeiras

Exames laboratoriais (sangue e
urina)

Exame Presencial EKG - HIV - -

D Tele-entrevista
Informações 
Financeiras

Exames laboratoriais (sangue e
urina)

Exame Presencial EKG
Painel de 
Hepatite

HIV - -

E Tele-entrevista
Informações 
Financeiras

Exames laboratoriais (sangue e
urina)

Exame Presencial EKG
Painel de 
Hepatite

HIV Pró-BNP -

F Tele-entrevista
Informações 
Financeiras

Exames laboratoriais (sangue e
urina)

Exame Presencial EKG
Painel de 
Hepatite

HIV Pró-BNP
Eco

Doppler

Atenções: (1) Para o proponente que exercer a profissão de "Atleta Profissional" também deverá ser realizado o exame de Eco Doppler, independente da idade e do  capital segurado de morte. (2) Para o proponente 
com mais de uma Cotação Vigente e/ou apólices Ativas e/ou apólices em Benefício Prolongado, deverá considerar o perfil  da soma de capitais segurados. (3) Esta Tabela de Perfil, revoga as anteriores. (4) DPS -
Declaração Pessoal de Saúde. (5) O exame Teste de Esforço poderá ser solicitado  na fase de pedido de informações complementares, caso seja necessário após a análise das informações recebidas.



MODALIDADES

MODALIDADE ESENCIAL SUCESIÓN PRIORIDAD

Coberturas Básicas e Obrigatórias

Morte Sim Sim Sim

Sobrevivência Sim Sim Sim

Coberturas opcionais que podem ser contratadas

IPA Sim Não Sim

Doenças Graves Sim Não Sim

PMBAC – Provisão Matemática de Benefício a Conceder

Formação de Reserva Resgatável Sim Sim Sim

Documentação a ser apresentada pelo proponente

Solicitação de seguro +  formulários/questionários da versão  contratada Sim Sim Sim

DPS (Declaração Pessoal de Saúde) Capital igual a R$ 500 mil  (Perfil Expreso) Não disponível Não disponível

Tele entrevista + Procedimentos, de  acordo com a tabela de perfil Acima de R$ 500 mil de capital segurado Sim Sim

Exames pessoais com validade até 6  meses da data da solicitação MAPFRE Se solicitado pela MAPFRE Se solicitado pela MAPFRE Se solicitado pela MAPFRE

RMA (Relatório do Médico Assistente) Se solicitado pela MAPFRE Se solicitado pela MAPFRE Se solicitado pela MAPFRE

Documentação a ser apresentada  em caso de Sucesión ou Prioridad

Contrato Social com última alteração  contratual ou consolidado Não se aplica Sim Não

Comprovante de relação entre o  proponente e a empresa Não se aplica Não Sim

2 últimos balanços patrimoniais Não se aplica Sim Sim




