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Check List Preenchimento da Proposta

Informações dos
dados do proponente

Preencha todos os dados com letra legível ou de
forma, não abrevie o nome.

Se o pagamento for efetuado por pessoa diferente do
proponente os dados referentes a ele deverão ser
informados. Caso pagador seja PJ o contrato social 
deverá ter cópia anexa com poderes conferidos a 
quem assinou. 

Caso pagador seja PJ, deverá ter cópia anexa do
contrato social e a assinatura da proposta e campo
de pagamento deverá ser conforme reza o contrato 
na parte de “administração” (caso seja administração
conjunta - em casos de vários sócios - deverá conter
a assinatura dos sócios administradores);

Pagamento

Profissão/
Ocupação profissional/

Segmento

Sem descrever as atividades relacionadas a profissão 
informada. Ex.: Engenheiro: Atua com projetos e visita 
obras 2 vezes por semana; Empresário: Sócio de 
empresa de vendas de móveis em lojas de shopping. 
Faz atividades administrativas e não atua na produção 
dos móveis. 
Atenção na descrição da atividade que desempenha 
- Explique com detalhes!
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DPS –
Declaração Pessoal de Saúde e Atividade

Em caso de o cliente responder sim às perguntas de saúde, responder
satisfatoriamente com o diagnóstico, a duração, o g rau de recuperação
e estado atual. Além disso, nas situações abaixo co mplementar com:

Hipertensão
Questionário médico, preferencialmente preenchido por seu
cardiologista, com cópia do último controle cardiológico realizado
(Eletrocardiograma Ecocardiograma, MAPA, Holter cardíaco, Teste
de esforço, etc.), com validade dos últimos 12 meses. 

Diabetes
Questionário de Diabetes e cópia do último exame de sangue
que contenha as testagens de glicemia em jejum e
hemoglobina glicosilada.

Colesterol ou Triglicerídeos Altos (DISLIPIDEMIA –
HIPERCOLESTEROLEMIA – HIPERTRIGLICERIDEMIA) 
Cópia do último exame de sangue realizado (validade 12 meses), em
que conste o lipidograma completo que contenha o colesterol total,
HDL e triglicerídeos.

Tumores (Malignos ou Benignos)
Questionário de Tumores com cópia da biópsia e os últimos
exames de controle (realizado no último ano).
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Tireoide (Hipertireoidismo): 
Cópia dos hormônios da tireoide (TSH, T3 e T4) dentro do último ano. 

Obs.: Em caso de Nódulo na tireoide: cópia exame de  
ultrassonografia de tireoide e cópia da biopsia.

Transtornos Emocionais (Depressão, Ansiedade,
Síndrome do Pânico, etc.) 

Questionário de transtornos emocionais
preenchido pelo médico assistente.

Gestantes
Acompanhado do questionário médico no ato do protocolo. 

Caso a proposta chegue com a cliente na 32ª. semana e a área de UW 
Ainda ter que solicitar este requisito, proposta será postergada

até laudo de alta do parto.

Economicamente dependentes e autônomos que 
Não comprovarem seus rendimentos 

(exemplo: estudantes, dona de casa, pensionistas) 
Exclusão das coberturas acidentais e diária hospitalar
e limitação de capitais, por cobertura, em R$200 mil.

Para hipertensão e colesterol, atentar as regras de agravo automático.
Envio só será necessário em caso de patologias combinadas.

Ex.: Hipertensão + colesterol / Colesterol + sobrepeso, etc.

Policiais : atualmente o risco não é aceito para todo o tipo (Militar, Civil, 
Federal e Rodoviário Federal) independente da função exercida, 
incluindo Delegados, Investigadores, Peritos, Escri vão, entre 

outros ; O mesmo vale para Bombeiros e Agentes Penitenciários .
Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica): só serão aceitos
oficiais de carreira, a partir de 1º Tenente em diante , que realizem
tarefas administrativas, sem possibilidade de trabalho externo e que
não façam uso do porte de arma (vale lembrar que seguramente
possuirão o porte de arma, a importância aqui é que não façam uso de
tal prerrogativa). Uma declaração simples datada e assinada indicando
patentes e tarefas desempenhadas são suficientes nesses casos.
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Coberturas Doenças Graves e
Procedimentos Cirúrgicos

Doenças Graves e Procedimentos Cirúrgicos
(exceto para Vida Segura 5)

Neoplasias Malignas

Acidente Vascular Cerebral ou encefálico

Infarto Agudo do Miocárdio 

Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (Bypass) 

Insuficiência renal terminal 

Cirurgia para Transplante de órgãos 

Diagnóstico de Parkinson

Diagnóstico de grande queimado

Doenças Graves e Procedimentos Cirúrgicos
Premium (exceto para Vida Segura 5)

Além das coberturas da DG anterior:

Alzheimer 

Esclerose Múltipla 

Paralisia de membros – decorrente de acidente ou doença 

Doença (Mal) de Parkinson 

Cirurgia de Aorta 

Cirurgia de Válvula do Coração (Cardíaca)

Diagnóstico de Surdez 

Cegueira 

Diagnóstico de Parkinson
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Matriz de Segurabilidade

Capital Segurado (R$) Idades (anos completos)

De Até Até 39 De 40 a 49 De 50 a 59 Acima de 60

- 300.000

300.001 600.000

600.001 1.000.000

1.000.001 1.300.000

1.300.001 1.600.000

1.600.001 1.900.000

1.900.001 2.500.000

2.500.001

Perfil 1 Perfil 1 Perfil 1 Perfil 1

Perfil 1 Perfil 1 Perfil 1

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 2

Perfil 2 Perfil 2 Perfil 3

Perfil 3 Perfil 3

Perfil 3

Perfil 3

Perfil 4

Perfil 4 Perfil 4 Perfil 4

Perfil 4 Perfil 4 Perfil 4

Perfil 4 Perfil 4 Perfil 4 Perfil 4

Perfil 5 Perfil 5 Perfil 5 Perfil 5

Perfil

1

2

3

4

5

Documentação e/ou Exame

DPS

DPS/ Exame Médico/ Urina

DPS/ Exame Médico/ Urina/ Sangue Simples com HIV

DPS/ Exame Médico/ Urina/ Sangue Completo com HIV/Eletrocardiograma

DPS/ Exame Médico/ Urina Especial / Sangue Completo com HIV/ Eletrocardiograma

Regra para o cálculo do capital segurado para fins de utilização da tabela 
de exames médicos.

Capital Segurado = O maior valor entre a soma de 100% dos capitais segurados de Morte 
(Cobertura Básica e Morte Decrescente) de apólices ativas e propostas em análise em 
comparação com a soma de 100% dos capitais segurados de Doenças Graves de apólices 
ativas e propostas em análise.
Ter em conta que para aplicar a tabela de requerimentos devem-se considerar todas as 
apólices que o segurado possui na companhia.

Tabela de exames médicos

Tabela de Perfis
Venda Consultiva vigência 01/09/2019



Prêmio Anual
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Urina: Análise química e microscópica. 
Urina Especial: Análise química e microscópica com prova de nicotina, cocaína e maconha. 
Sangue Simples: Hemograma, colesterol total, HDL, triglicérides, glicemia de jejum,
Hemoglobina glicosilada, GGT, TGO, TGP, creatinina, uréia, PSA e sorologia HIV.

Sangue Completo: hemossedimentação (VHS), glicemia de Jejum, Hemoglobina glicosilada, colesterol
total, Colesterol HDL, triglicérides, ureia, ácido úrico, creatinina, bilirrubina total e frações, TGP, TGO, 

GGT,
PSA, fosfata alcalina, proteínas totais discriminadas em quantidade de albumina e quantidade de
globulina, sorologia hepatite B, sorologia hepatite C e sorologia HIV.

Além dos requisitos mencionados acima, a área de subscrição poderá solicitar mais 
informações sobre a capacidade financeira do proponente, quando julgar necessário, para 
a avaliação de risco.

(*) Em caso de contratação das coberturas de Morte e Morte com Capital Segurado Decrescente, 
consideraremos a soma dos Capitais Segurados contratados. As demais coberturas serão avaliadas
de forma individual. Requisitos financeiros sempre recebem o olhar por cobertura contratada (capital
de cada cobertura).

Sugestão do UDW: Considera-se razoável para fins de comparação entre o Capital Segurado 
e a capacidade financeira do proponente, um Capital Segurado equivalente a 13 salários x 15 
anos. Valores superiores precisarão de comprovação de maior capacidade financeira através 
de Questionário Financeiro e Declaração de Imposto de Renda.

Exemplo 1

Requisitos Financeiros

Questionário FinanceiroR$ 100.001,00 a R$200.000,00

Questionário Financeiro + IR> R$ 200.000,00

Capital 
Segurado

A partir de R$ 2.000.000,00

A partir de R$ 3.000.000,00

Questionário Financeiro

Questionário Financeiro + IR

Renda mensal

R$ 975.000,00

Capital (máx. sem necessidade de 
questionário financeiro)

R$ 5.000,00

Cliente com renda de R$5.000,00 reais mensal x 13 salários x 15 anos = R$975.000,00 de 
Capital Segurado. Qualquer situação que supere esta quantia final, explicada no racional,
necessitará de mais questionamentos a respeito da capacidade financeira do cliente. 



Exemplo 2

Capital Apólices AtivasCobertura Capital Nova Proposta

R$ 1.000.000,00Morte

R$ 500.000,00
Morte com Capital 

Decrescente

R$ 1.000.000,00

R$ 600.000,00

R$ 1.000.000,00Invalidez por Acidente R$ 1.000.000,00

Os capitais das coberturas de Morte e Morte com Capital Segurado Decrescente devem ser
somados, representando:
R$ 1.000.000,00 + R$ 500.000,00 + R$ 1.000.000,00 + R$ 600.000,00 = R$ 3.100.000,00,
sendo esse o maior valor de soma entre as coberturas contratadas. 
Então, além do Questionário Financeiro será necessário apresentar a Declaração de Imposto
de Renda mais recente, para a análise de risco.

Exemplo 3

Neste exemplo, o maior valor de soma entre as coberturas representa R$ 2.200.000,00.
Não será necessária declaração do último imposto de renda, porém será necessário o 
Questionário Financeiro para a análise de risco.

Capital Apólices AtivasCobertura Capital Nova Proposta

R$ 1.000.000,00Morte

R$ 1.000.000,00Invalidez por Acidente

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00
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Obs: A soma do capital segurado contratado em DG nã o pode passar 1.000.000 por CPF.



Lembre-se
Preencher os questionários adicionais para esportes
de risco e doenças – cardiopatia, hipertensão, diabetes, etc.

Cuidado
Nenhuma das perguntas dos itens 2, 6, 7 e 8 com 
resposta SIM podem ficar sem esclarecimento. 

Atenção

Questionário financeiro e Imposto de renda: obrigat ório 
se o prêmio anual resultar em mais de R$ 200.000,00. 

Questionário financeiro: obrigatório a partir de R$ 2 MM
de capital contratado por cobertura. 

Deve-se apresentar Declaração de Imposto de Renda, sempre que:

� O Prêmio Anual for maior que R$ 200 mil reais.
� Não houver relação entre o prêmio que ele vai pagar  com a profissão informada:

Ex.: Motoboy que paga prêmio mensal de mil reais.
� Quando encontrarmos inconsistências nas informações prestadas ou suspeita 

de fraude.
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Assinatura do proponente e responsável pelo pagamen to 
De forma idêntica ao documento de identidade 
apresentado - tirar uma cópia do documento apresentado 
(PDF).

Exames particulares do cliente, encaminhados para 
análise da Seguradora, afim de substituição de exam es
de perfil médico, devem contemplar todas as testage ns
avaliadas nos exames realizados por nosso Prestador. 
Nos casos em que os exames são encaminhados para 
análise de outras patologias, devem constar todas as 
páginas do exame para avaliação da Seguradora.

Ex.: Cliente possui Diabetes, necessitaremos de glicemia 
em jejum e hemoglobina glicosilada. O exame que o cliente 
realizou de forma particular, contem 17 páginas, então o
devido é enviar o exame em sua totalidade. Se forem 
encaminhadas apenas as páginas referentes a estas duas 
testagens, será cobrado requisito para envio 
completo do exame.




