
Há quase 200 anos,
o nosso negócio é o futuro.



Acreditamos que você pode 
planejar um futuro cada vez 
mais longo com tranquilidade 
e segurança financeira.



Por isso, oferecemos soluções 
para planejarmos hoje um 
amanhã sempre melhor.



Pioneirismo desde o princípio
Com operação ininterrupta desde 1835, a 
MAG Seguros é uma das três empresas mais 
antigas no país e registra marcos históricos:

• Primeira iniciativa de previdência do país; 

• Criou planos patrocinados por empresas;

• Lançou a previdência com 
correção monetária.



Entre os
10 MAIORES
GRUPOS
de seguros e 
previdência
do mundo.

Em 2009,
a Mongeral
associou-se ao 
Grupo Aegon.

A empresa holandesa é a 
maior seguradora em 
previdência em grupo no 
seu país e possui atuação 
de destaque entre as cinco 
maiores no Reino Unido e 
entre as dez maiores nos 
Estados Unidos.

Fonte: Resultados 2018

Presente em mais de

20 PAÍSES
nas Américas, na 
Europa e Ásia.

Ativos sob 
gestão de
mais de

EUR 804
BILHÕES

Rating

AA-
da Standard
& Poor’s



A expansão dos negócios em território nacional 
levou à criação do Grupo Mongeral Aegon.



O Grupo Mongeral Aegon possui as melhores 
opções de planejamento financeiro com 

transparência, credibilidade e solidez.



E ainda tem compromisso 
com o desenvolvimento 
humano e do mercado.

Uma parceria entre Mongeral Aegon, 
IRB Brasil RE e PUC-Rio no 
desenvolvimento de programa pioneiro 
de inovação no mercado segurador.

Por acreditarmos no poder transformador da 
educação, a Mongeral Aegon criou sua própria 
universidade para desenvolver pessoas cada vez 
mais preparadas para assumir a responsabilidade 
sobre o seu futuro e o da companhia.





NOSSOS NÚMEROS 

Mais de

4
MILHÕES de 
vidas seguradas

47
UNIDADES
DE VENDA

Capital segurado total 
de mais de

R$ 475 
BILHÕES

Mais de

1.000
FUNCIONÁRIOS

Entre as 100 
melhores 
empresas

para trabalhar
no Brasil

Great Place To Work 2018 

Cerca de

800
PARCEIROS DE

NEGÓCIOS

Arrecadação de mais de

R$ 1,4
BILHÃO

Mais de

4.000
CORRETORES 

PARCEIROS DE
VIDA E PREVIDÊNCIA



SES SUSEP – Prêmio Direto (risco contempla 
previdência tradicional) – Dezembro/2018

Liderança em 12 estados

em receita de prêmio
entre as seguradoras 
independentes.

2º lugar: PI.

3° lugar em: DF, MA e MG.

3ª
colocada
nacional
entre as seguradoras
de vida não ligadas a 
banco e previdência em 
arrecadação de risco e 
9ª no âmbito geral.



PORTFÓLIO
DE PRODUTOS



Portfólio de Produtos
A MAG Seguros possui um amplo portfólio de produtos para atender às necessidades 
inerentes a qualquer pessoa, em relação a quatro questões essenciais:

Sobrevivência

Viver além da 
possibilidade ou do 
desejo de trabalhar.

Comprometer a sua 
capacidade de 
gerar renda.

Ter a vida interrompida 
prematuramente e 

deixar dependentes.

Bem-Estar

Ter sua qualidade de 
vida comprometida 
por problemas de 

saúde.

Invalidez Morte



Faça a diferença
na vida das pessoas!



PRODUTOS
INDIVIDUAIS



PRODUTOS
PARA MORTE

Ter a vida interrompida 
prematuramente e 
deixar dependentes



VIDA INTEIRA



Morte Natural ou 
Morte Acidental.

Individual (1546) ou 
com inclusão de 
cônjuge (2280).

Coberturas básicas

16 a 85 anos.

Idade de ingresso

Vida Inteira (1546, 2280)
Esta cobertura é ideal para 
aqueles que querem proteger 
financeiramente seus 
dependentes, em caso de 
morte natural ou acidental.



Vida Inteira (1546, 2280)

Indenização única.

Benefício Vigência

Vitalícia Repartição Simples.

Regime Financeiro Resgate

Não há.



Vida Inteira (1546, 2280)

Carência

Obrigatório preencher a DPS 
até os 60 anos de idade.

A partir de 61 anos: 
indenização progressiva até 

24 meses para Morte Natural.
Não há carência para 

Morte Acidental.

Imposto de Renda

Os prêmios não
podem ser deduzidos 
na base de cálculo do 

IR e a indenização 
não será tributada.

Taxas

Até 60 anos de idade, 
variáveis por 
faixa etária. 

A partir de 61 anos, 
variáveis por idade.

ATENÇÃO! Há carência de 90 
dias para Morte decorrente de 

COVID-19.



MÊS DA VIGÊNCIA INDIVIDUAL % DO BENEFÍCIO CONTRATADO

1º ao 6º 5%

7º ao 12º 10%

13º ao 18º 15%

19º ao 24º 20%

A partir do 25º 100%

Vida Inteira (1546, 2280)
Tabela da Indenização Progressiva 



VIDA INTEIRA
RESGATÁVEL



É um plano completo, que une segurança 
financeira com formação de reserva.

É indicado para pessoas que desejam 
proteger financeiramente seus 
dependentes na sua falta e que queiram 
formar uma reserva financeira que pode 
ser resgatada em vida, a partir do 25º mês 
de vigência.

Morte + ADT + DPI
ou

Morte Decrescente + 
ADT + DPI

Coberturas básicas

16 a 70 anos

Idade de ingresso

Vida Inteira Resgatável
(2011 a 2013, 2021 a 2023)



Caso o cliente opte pela 
cobertura de Morte 

Decrescente, o capital 
segurado inicial terá redução 
ano a ano com base no % da 

tabela escolhida ao lado. 
Chegando no mínimo de 20% 

do valor do capital inicial.

O que é Morte 
Decrescente?

Tabela de Percentual do Capital Segurado

Ano 10 20 30

1º 100% 100% 100%

2º 92% 96% 98%

3º 84% 92% 96%

4º 76% 88% 94%

5º 68% 84% 92%

6º 60% 80% 90%

7º 52% 76% 88%

8º 44% 72% 86%

9º 36% 68% 84%

10º 28% 60% 82%

11º 20% 56% 80%

12º 20% 52% 77%

13º 20% 48% 74%

14º 20% 44% 71%

15º 20% 40% 68%

16º 20% 36% 65%

Tabela de Percentual do Capital Segurado

Ano 10 20 30

17º 20% 36% 62%

18º 20% 32% 59%

19º 20% 28% 56%

20º 20% 24% 53%

21º 20% 20% 50%

22º 20% 20% 47%

23º 20% 20% 44%

24º 20% 20% 41%

25º 20% 20% 38%

26º 20% 20% 35%

27º 20% 20% 32%

28º 20% 20% 29%

29º 20% 20% 26%

30º 20% 20% 23%

31º em diante 20% 20% 20%

Vida Inteira Resgatável (2011 a 2013, 2021 a 2023)



Antecipação por Doença Terminal

Garantia de antecipação de um percentual 
do Capital Segurado ao titular do plano da 
cobertura de Morte, caso seja verificado o 
estado terminal da doença do segurado, 

para auxiliá-lo no tratamento.

O que é ADT?

Dispensa de Prêmio por Invalidez

Garante o pagamento dos prêmios das 
coberturas de Morte, caso o segurado fique 

permanente e totalmente inválido por 
acidente ou doença.

O que é DPI?

Vida Inteira Resgatável (2011 a 2013, 2021 a 2023)



70 anos DPI

Idade de exclusão

Vida Inteira Resgatável (2011 a 2013, 2021 a 2023)

Indenização única.

Benefício Vigência

Vitalícia: Morte e  
ADT

Até 70 anos: DPI
Capitalização

Regime Financeiro



Resgate

A Provisão Matemática de Benefícios a 
Conceder é acrescida por uma taxa de 

juros de 2,5% a.a + IPCA.

A partir do 25º mês de contribuição, é 
possível resgatar um % da reserva 

formada, conforme tabela.

Período da Vigência
% do Benefício 

Contratado

1º ao 24º 0%

25º ao 36º 10%

37º ao 48º 20%

49º ao 60º 30%

61º ao 72º 40%

73º ao 84º 50%

85º ao 96º 60%

97º ao 108º 70%

109º ao 120º 80%

121º em diante 100%

Vida Inteira Resgatável (2011 a 2013, 2021 a 2023)



Caso o cliente opte por saldamento, o 
prazo da cobertura não será alterado, 

mas diminui o capital segurado.

Saldamento

Vida Inteira Resgatável (2011 a 2013, 2021 a 2023)

Caso o cliente opte por benefício 
prolongado, o capital segurado não 
será alterado, mas diminui o prazo 

da cobertura.

Benefício Prolongado

Diferimento:
O Vida Inteira Resgatável possui as seguintes características quanto à operação de diferimento:

 Nas duas opções será utilizada a reserva formada.



Carência

Suicídio: 24 meses.

Imposto de Renda

Os prêmios não
podem ser deduzidos 
na base de cálculo do 

IR. No resgate, 
incidirá Imposto de 
Renda pela Tabela 

Progressiva sobre os 
ganhos de capital.

Taxas

Fixas.

Vida Inteira Resgatável (2011 a 2013, 2021 a 2023)



Coberturas opcionais

MAC
IPA

IPA +IFPD
DIT com LER e DORT
SAF luxo e super luxo

DG

Prazos de Pagamento

• Vitalício
• Por idade (60 e 65 anos).
• Por tempo: 15, 20, 25 ou 

30 anos.

Vida Inteira Resgatável (2011 a 2013, 2021 a 2023)

Limite Técnico

Até R$ 3.000.000,00



Vida Inteira Resgatável (2011 a 2013, 2021 a 2023)

O produto Vida Inteira Resgatável possui as seguintes características quanto ao 
perfil de risco:

• A tele-entrevista ou teleunderwriting será obrigatória nos casos 
em que o capital segurado for igual ou maior que R$500.000,00.

• A tele entrevista é o contato telefônico feito por médicos credenciados 
pela MAG Seguros que farão por telefone perguntas ao cliente sobre 
seu estado de saúde atual. 



MORTE
ACIDENTAL



Morte Acidental (1501)

Indicada para pessoas que estejam 
mais expostas a acidentes e que 
desejam proteger financeiramente 
seus dependentes ou que 
necessitem de complementar o 
benefício de morte adquirido em 
outros planos.

Morte Acidental.

Coberturas básicas

16 a 80 anos.

Idade de ingresso



Indenização única.

Benefício Vigência

Vitalícia Repartição Simples.

Regime Financeiro Resgate

Não há.

Morte Acidental (1501)



Carência

Não há, sendo obrigatório 
preencher a DPS até os 60 

anos de idade.

Imposto de Renda

Os prêmios não podem ser 
deduzidos na base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada.

Taxas

Variáveis por faixa etária.

Morte Acidental (1501)



PRAZO CERTO



Prazo Certo (1510)

Indicado para pessoas que desejam 
proteger financeiramente seus 
dependentes contra os riscos de 
morte, por um prazo determinado. 
Por exemplo: filhos em idade 
escolar ou em graduação.

Morte Natural 
ou Acidental.

Coberturas básicas

16 a 60 anos.
A idade de ingresso 
somada ao prazo 

contratado não pode 
ultrapassar os 70 anos.

Idade de ingresso



Indenização única.

Benefício Vigência

Temporária (5, 10, 
15 ou 20 anos).

Capitalização.

Regime Financeiro

Prazo Certo (1510)



Prazo Certo (1510)

Resgate

Não há. Parte dos prêmios formará uma 
reserva que, em caso de cancelamento 

do plano antes do prazo contratado, 
será utilizada para a contratação de um 

seguro saldado com cobertura até o 
final do período. O valor do benefício 

será recalculado.

Saldamento



Carência

Não há, sendo obrigatório 
preencher a DPS.

Imposto de Renda

Os prêmios não podem ser 
deduzidos na base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada.

Taxas

Na contratação: variáveis 
por faixa etária.

Durante o prazo de 
cobertura: fixas.

Prazo Certo (1510)

ATENÇÃO! Há carência de 90 
dias para Morte decorrente de 

COVID-19.



PENSÃO
POR MORTE



Pensão Por Morte (2010)

Este produto de pensão garante aos 
beneficiários proteção financeira, 
paga em forma de renda mensal, no 
caso de morte do segurado. 

Ideal para pessoas que queiram 
diminuir o gasto com Imposto 
de Renda. Morte Natural 

ou Acidental.

Coberturas básicas

61 a 80 anos.

Idade de ingresso

ATENÇÃO! 
Regra temporária 

para a data de 
ingresso (enquanto 

durar a Pandemia de 
COVID-19).



Pagamento em 
renda mensal pelos 
prazos de: 10, 15 

ou 20 anos.

Benefício Vigência

Vitalícia. Repartição de 
Capitais de 
Cobertura.

Regime Financeiro Resgate

Não há.

Pensão Por Morte (2010)



Taxas

Variáveis por idade.

Pensão Por Morte (2010)

Carência

A partir de 61 anos, 24 meses 
para Morte Natural.

Imposto de Renda

Benefício Fiscal. Os prêmios podem 
ser deduzidos até o limite de 12% da 
renda bruta anual do participante na 

base de cálculo do IR.

NECESSÁRIO: 
Declaração Completa de IR e fazer 

parte do INSS.

No momento de recebimento da 
renda, haverá retenção de IR na 

fonte sobre o total recebido, 
conforme a tabela progressiva do 

Imposto de Renda.



SEGURO DE
ASSISTÊNCIA FUNERAL



Seguro de Assistência Funeral
(2025, 2027, 2026, 2028)

O SAF é indicado para as pessoas 
que buscam tranquilidade 
financeira para a família diante da 
perda de entes queridos, por morte 
natural ou acidental. Morte Natural 

ou Acidental.
Individual ou Familiar 

(cônjuge, 
filhos/enteados).

Luxo ou Super Luxo.

Coberturas básicas

16 a 85 anos.

Idade de ingresso



Seguro de Assistência Funeral
(2025, 2027, 2026, 2028)

Prestação de serviços pela empresa 
indicada pela seguradora ou reembolso 

limitado ao valor do plano a pessoas 
físicas que estiverem descritas nos 

comprovantes de despesas.
Luxo – R$5.500,00

Super Luxo – R$7.000,00

Benefício

A(s) pessoa(s) indicada(s) na nota fiscal 
do serviço que tenha(m) arcado com as 

despesas do funeral.

Beneficiário
(caso a prestação de serviços não seja utilizada)



Seguro de Assistência Funeral
(2025, 2027, 2026, 2028)

Vigência

5 anos (renovável 
automaticamente 

uma vez).

Repartição Simples.

Regime Financeiro Resgate

Não há.



Seguro de Assistência Funeral
(2025, 2027, 2026, 2028)

Carência

Não há carência para 
Morte Acidental.

Contratação a partir de 61 
anos: 6 meses para Morte 

Natural.

Imposto de Renda

Os prêmios não podem ser 
deduzidos na base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada.

Taxas

Até 60 anos de idade, 
variáveis por faixa etária. 

A partir de 61 anos, 
variáveis por idade.

ATENÇÃO! Há carência de 90 
dias para Morte decorrente de 

COVID-19.



SAF Luxo - R$5.500

Urna Semi Luxo Sepultamento de membros amputados no valor de R$ 1.200,00

Ornamentação Completa Comunicado em Jornal

2 Coroas de Flores Cremação

Capela – 24h Embalsamento/Tanatopraxia

Carro Fúnebre

Cuidados – vestimenta e maquiagem Translado Nacional e Internacional, limitado a 1000km

Documentação e registro em cartório Transporte de um membro da família para liberação do corpo

Higienização Hospedagem (3 diárias) para um membro da família para liberação do corpo

Liberação do Corpo em IML ou hospitais Disponibilização de café e água no velório

Livro de Presença
Transporte terrestre para até 4 membros da família do domicílio até o local do 
sepultamento, limitado a 100Km

Pagamento de taxas de sepultamento e exumação Placa com nome da Lápide

Sepultamento (aluguel – 3 anos) Véu e manta mortuária



SAF Super Luxo - R$7.000
Urna Luxo Sepultamento de membros amputados no valor de R$ 1.200,00

Ornamentação completa Comunicado em Jornal

2 Coroas de Flores Cremação

Capela – 24h Embalsamento/Tanatopraxia

Carro Fúnebre Translado Nacional e Internacional ilimitado sem dedução do valor do plano

Cuidados – vestimenta e maquiagem

Documentação e registro em cartório Transporte de um membro da família para liberação do corpo

Higienização Hospedagem (3 diárias) para um membro da família para liberação do corpo

Liberação do Corpo em IML ou hospitais Disponibilização de café e água no velório

Livro de Presença
Transporte terrestre para até 4 membros da família do domicílio até o local do 
sepultamento, limitado a 100 Km

Pagamento de taxas de sepultamento e exumação Placa com nome da Lápide

Sepultamento (aluguel – 3 anos) Véu e manta mortuária



CARACTERÍSTICAS COMUNS
PLANOS PARA MORTE



Características Comuns Planos Para Morte

Carência de 24 
meses para 

suicídio

Na tentativa que acarrete 
morte durante este 

período, os beneficiários 
receberão as contribuições 

puras pagas.

• Proposta recepcionada com 
adiantamento do prêmio: a partir 
da data de recepção da proposta 
pela seguradora.

• Proposta recepcionada antes do 
pagamento do prêmio: às 24 
horas do dia do pagamento do 
respectivo prêmio.

Início de vigência
do planoBeneficiário

Qualquer pessoa indicada 
pelo segurado 
na proposta.

ATENÇÃO! Há carência de 90 
dias para Morte decorrente de 

COVID-19.



Formas de Pagamento: Periodicidade:

• Boleto;
• Débito em Conta;
• Cartão de Crédito;
• Desconto em Folha.

• Mensal;
• Trimestral;
• Semestral;
• Anual. 

Características Comuns Planos Para Morte

Anual pelo IPCA, sendo em 
Maio para a forma de 

pagamento Desconto em folha e 
no aniversário do plano para as 
demais formas de pagamento.

Atualização Monetária



PRODUTOS
PARA INVALIDEZ

Ter a capacidade de gerar 
renda comprometida



INVALIDEZ



Invalidez (2278, 2279)

Indicado para pessoas que 
queiram se proteger 
financeiramente e receber uma 
indenização de uma só vez, caso 
se tornem permanentemente 
inválidas de forma total ou 
parcial, em consequência de 
acidente ou doença. 2278: IPAM;

2279: IPAM + IPFD.

Coberturas básicas

16 a 60 anos.

Idade de ingresso



Invalidez Permanente Total ou Parcial por 
Acidente com Majoração

Garantia de pagamento do capital contratado ao 
próprio segurado, relativa à perda, redução ou à 
impotência funcional definitiva, total ou parcial, de 
um membro ou órgão em virtude de lesão física, 
indenizando 100% do capital. 

O que é IPAM?
Perda de uma 

das mãos

Perda da visão de 
um dos olhos

Perda do dedo
polegar (incluindo o 

metacarpiano)

Invalidez (2278, 2279)



Invalidez Permanente
Funcional por Doença

Pagamento de indenização em caso 
de invalidez funcional permanente total 
por doença, consequente de doença 

que cause a perda da existência 
independente do segurado. 

O que é IPFD?

Invalidez (2278, 2279)

• É considerada perda da existência 
independente do segurado a ocorrência de 
quadro clínico incapacitante que inviabilize 
de forma irreversível o pleno exercício das 
relações autonômicas do segurado, 
comprovado na forma definida nas 
condições gerais e/ou especiais do seguro. 

• Consideram-se, também, total e 
permanentemente inválidos para os efeitos 
dessa cobertura, os segurados portadores 
de doença em fase terminal, atestada por 
profissional legalmente habilitado.



• É considerada perda da existência independente do 
segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante 
que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício 
das relações autonômicas do segurado, comprovado 
na forma definida nas condições gerais e/ou especiais 
do seguro. 

• Consideram-se, também, total e permanentemente 
inválidos para os efeitos dessa cobertura, os 
segurados portadores de doença em fase terminal, 
atestada por profissional legalmente habilitado.

Invalidez (2278, 2279)



Indenização única.

Benefício Vigência

IPAM: vitalícia.
IFPD: até os 70 anos 

de idade.

Repartição Simples.

Regime Financeiro Resgate

Não há.

Invalidez (2278, 2279)



Carência

Não há, sendo obrigatório 
preencher a DPS.

Imposto de Renda

Os prêmios não podem ser 
deduzidos na base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada.

Taxas

Variáveis por faixa etária.

Invalidez (2278, 2279)



INVALIDEZ PERMANENTE
TOTAL POR ACIDENTE



Invalidez Permanente Total 
por Acidente - IPTA (1548)

É 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. IPTA, ocasionada pela 

perda ou impotência 
funcional definitiva total 
de um membro ou de 
um órgão em virtude 

de acidente.

Coberturas básicas

61 a 80 anos.

Idade de ingresso



Indenização única.

Benefício Vigência

Vitalícia. Repartição Simples.

Regime Financeiro Resgate

Não há.

Invalidez Permanente Total 
por Acidente - IPTA (1548)



Invalidez Permanente Total 
por Acidente - IPTA (1548)

Carência

Não há.

Imposto de Renda

Os prêmios não podem ser 
deduzidos na base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada.

Taxas

Fixas.



RENDA
POR INVALIDEZ



Renda Por Invalidez (2009)

Indicado para pessoas que queiram 
se proteger financeiramente no 
caso de Invalidez por Acidente ou 
Funcional por Doença e tenham 
preferência em receber o benefício 
na forma de renda mensal e, ao 
mesmo tempo, diminuir o gasto 
com Imposto de Renda.

Invalidez Permanente 
Total por Acidente 
(IPTA) e Invalidez 

Funcional Permanente 
Total por Doença 

(IFPD).

Coberturas básicas

16 a 60 anos.

Idade de ingresso



Pagamento em 
renda mensal pelos 

prazos de 20 ou 
30 anos.

Benefício Vigência

Até os 70 anos 
de idade.

Repartição 
de Capitais 

por Cobertura.

Regime Financeiro Resgate

Não há.

Renda Por Invalidez (2009)



Taxas

Variáveis por faixa etária.

Carência

Não há, sendo obrigatório o 
preenchimento da DPS.

Imposto de Renda

Benefício Fiscal. Os prêmios podem 
ser deduzidos até o limite de 12% da 
renda bruta anual do participante na 

base de cálculo do IR.

NECESSÁRIO: 
Declaração Completa de IR e fazer 

parte do INSS.

No momento de recebimento da 
renda, haverá retenção de IR na 

fonte sobre o total recebido, 
conforme a tabela progressiva do 

Imposto de Renda.

Renda Por Invalidez (2009)



DIÁRIA POR INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA (DIT)



Diária por Incapacidade 
Temporária – DIT (2232, 2234, 
2330* DITA)

Plano ideal para pessoas em idade 
ativa, que queiram repor a renda do 
profissional, no período em que ele 
estiver afastado de suas atividades.

2232: DIT com LER e DORT + 
IPA + Morte Acidental.
2234: DIT com LER e DORT + 
IPAM + 
Morte Acidental
2330: DITA com IPA + Morte 
Acidental

Coberturas básicas

16 a 65 anos, com 
manutenção da 

cobertura até os 70 
anos de idade.

Idade de ingresso



LER, DORT, LTC... Parece uma sopa de 
letrinhas! Veja o que as siglas significam:

• LER: Lesão por esforço repetitivo.

• DORT: Doença osteomuscular relacionada ao 
trabalho.

• LTC: Lesões por Traumas Cumulativos 

Diária por Incapacidade 
Temporária – DIT (2232, 2234)



Invalidez Permanente Total ou Parcial por 
Acidente com Majoração

Garantia de pagamento do capital contratado ao 
próprio segurado, relativa à perda, redução ou à 
impotência funcional definitiva, total ou parcial, de 
um membro ou órgão em virtude de lesão física, 
indenizando 100% do capital. 

O que é IPAM?
Perda de uma 

das mãos

Perda da visão de 
um dos olhos

Perda do dedo
polegar (incluindo o 

metacarpiano)

Diária por Incapacidade 
Temporária – DIT (2232, 2234)



Indenização em caso 
de afastamento do 

trabalho em caso de 
acidentes e doenças,  
morte do segurado e 
invalidez permanente 

por acidente. 

Benefício Vigência

Seguro: A cobertura 
DIT cessa quando o 

segurado completar 70 
anos de idade.

Apólice: A vigência da 
apólice do DIT tem 

validade anual.

Repartição Simples.

Regime Financeiro Resgate

Não há.

Diária por Incapacidade 
Temporária – DIT (2232, 2234)



Diária por Incapacidade 
Temporária – DIT (2232, 2234)

Carência

Carência de 150 dias para 
diálise e hemodiálise em 
pacientes crônico, cirrose 

hepática, doenças 
progressivas, LER, DORT 

e LTC;
Carência de 60 dias para as 
demais doenças cobertas.

Franquia

10 dias por evento.

Limite de Diárias 
Garantidas

90 dias para diálise e 
hemodiálise em pacientes 
crônico, cirrose hepática, 
doenças progressivas, 

LER, DORT e LTC. 
365 dias para demais 

eventos cobertos.



• O DIT oferece pagamento de diárias para cada evento 
coberto dentro da vigência de 1 ano. 

• Será diminuído, a cada utilização, o valor de diárias 
correspondente ao afastamento temporário do limite total 
de diárias, por evento, dentro da vigência. 

• Na renovação da apólice (anual) não sendo utilizado o total 
de diárias, o cliente voltará a ter o limite total de diárias (365 
e/ou 90) disponíveis para utilização.

Como funcionam as diárias do plano?

Diária por Incapacidade 
Temporária – DIT (2232, 2234)



Diária por Incapacidade 
Temporária – DIT (2232, 2234)

Imposto de Renda

Os prêmios não podem ser 
deduzidos da base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada.

Taxas

Variáveis por:
Idade;

Renda contratada;
Valor do capital (para MAC 

e IPA);
Grupos por profissão 

(0, 1, 2 e 3).

DPS

Preenchimento obrigatório 
até os 65 anos.



GRUPO 0

Público-alvo: 
Médicos.

Limite de Renda: 
30 mil.

GRUPO 1

Público-alvo: 
Advogados.

Limite de Renda: 
30 mil. 

GRUPO 2

Público-alvo: 
Engenheiro arquiteto, 
Engenheiro Agrícola, 

Dentista e outras

Limite de Renda: 
20 mil. 

GRUPO 3
Público-alvo: 

Enfermeiro, Consultor 
Técnico, Assessor 

Imobiliário, 
Representante 

Comercial e outros

Limite de Renda: 
20 mil. 

Diária por Incapacidade 
Temporária – DIT (2232, 2234)



Grupo Contratação Plano Entrada Sinistro

Grupo 0 
Não tem comprovação de 
renda na contratação

Acima R$ 15.000,00: questionários 
complementares

Comprovação de renda

Grupo 1
Não tem comprovação de 
renda na contratação

Acima R$ 15.000,00: questionários 
complementares Comprovação de renda

Grupo 2
Até 15.000,00: 
Sem comprovação de Renda

Acima R$ 15.000,00: Comprovação de 
renda e questionários complementares Comprovação de renda

Grupo 3

Há comprovação de renda na 
contratação 
independentemente do capital 
contratado

Acima R$ 15.000,00: questionários 
complementares Comprovação de renda

Comprovação de Renda

Diária por Incapacidade 
Temporária – DIT (2232, 2234)



DIÁRIA POR INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA POR ACIDENTE 
(DITA)



Diária por Incapacidade Temporária 
por Acidente – DITA  (2330)

Plano ideal para pessoas em idade 
ativa, que queiram repor a renda do 
profissional, no período em que ele 
estiver afastado de suas atividades 
por motivo de acidente.

MAC + IPA + DITA (365 
diárias por evento 

coberto).

Coberturas básicas

16 a 65 anos, com 
manutenção da 

cobertura até os 70 
anos de idade.

Idade de ingresso



Indenização única 
(MAC e IPA) ou 

pagamento de diárias 
por afastamento 

temporário do trabalho 
decorrente de acidente 
pessoal coberto (DITA). 

Benefício Vigência

Seguro: A cobertura 
DITA cessa quando o 

segurado completar 70 
anos de idade.

Apólice: A vigência da 
apólice do DITA tem 

validade anual.

Repartição Simples.

Regime Financeiro Resgate

Não há.

Diária por Incapacidade Temporária 
por Acidente – DITA  (2330)



O DITA garante o pagamento ao segurado de diárias, 
no caso deste ficar impossibilitado contínua e 

ininterruptamente, por período temporário, de exercer 
sua profissão ou ocupação, decorrente de acidente 

pessoal coberto, durante o período em que se 
encontrar em tratamento, sob orientação médica, 

ocorrido exclusivamente no período de vigência do 
seguro, respeitados o período de carência e a franquia 

definidas, e observado o limite de 365 diárias por 
evento coberto e as condições contratuais do seguro. 

Como funcionam as diárias do plano?

Diária por Incapacidade Temporária 
por Acidente – DITA  (2330)



Carência

Não há, exceto para suicídio ou 
tentativa (24 meses).

Franquia

7 dias (dedutível).

Limite de Diárias 
Garantidas

O número máximo de 
diárias a serem pagas, por 

evento coberto, para 
cobertura de diária por

incapacidade temporária 
por acidente será de 365 
(trezentos e sessenta e 

cinco) dias.

Diária por Incapacidade Temporária 
por Acidente – DITA  (2330)



Imposto de Renda

Os prêmios não podem ser 
deduzidos da base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada.

Taxas

Variáveis por:
Idade;

Renda contratada;
Valor do capital (para MAC 

e IPA);
Grupos por profissão 

(0, 1, 2 e 3).

DPS

Preenchimento obrigatório.

Diária por Incapacidade Temporária 
por Acidente – DITA  (2330)



DOENÇAS
GRAVES



Doenças Graves (2229, 2230, 2231)

Indicado para pessoas que tenham 
histórico de doença grave na família e 
que queiram se proteger financeiramente, 
caso sejam diagnosticadas futuramente 
com alguma doença.

O Doenças Graves da MAG Seguros é o 
mais completo do país, disponível em 
três módulos.

Doenças Graves 
Essencial, Plus ou 

Premium.

Coberturas básicas

16 a 65 anos.

Idade de ingresso



Coberturas: 

Doenças Graves Essencial
Câncer (nos níveis leve – 30% do capital 
segurado; moderado – 50% e grave – 100%) *

Doenças Graves Plus
Coberturas DG Essencial +

Alzheimer *

AVC *

Infarto Agudo de Miocárdio *

Insuficiência Renal Crônica *

Parkinson *

Paralisia de Membros

Perda da Fala

Perda da Visão 

Perda da Audição

Doenças Graves Premium
Coberturas DG Plus +

Coma por Traumatismo Craniano 

Danos Cerebrais Anatômicos

Doenças Hepáticas Graves

Pancreatite Crônica

Esclerose Múltipla

Doença do Neurônio Motor

Osteomielite

Queimaduras Graves (3º Grau)

Anemia Aplástica

Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas

Transplante de Coração, Pulmão, Rins, 
Pâncreas, Medula, Fígado, Intestino 
Delgado e Tecido Composto

* Coberturas mantidas 
até os 80 anos

Detalhamento 
das coberturas

Doenças Graves (2229, 2230, 2231)



• As coberturas de Perda de Visão e Perda de Audição 
valem apenas na perda de ambos órgãos.

• A cobertura para Paralisia de Membros superiores 
e/ou inferiores é válida para o conjunto de dois ou 
mais membros (um braço e uma perna, dois braços, 
duas pernas). Não é válida para mãos, dedos e pés..

Doenças Graves (2229, 2230, 2231)



A cobertura de câncer considera as 
diferentes fases da doença, não só 
quando já está em estado grave.

Com isso, esta cobertura se apresenta 
nestas três fases da doença – leve, 
moderada e grave - que influenciam 
diretamente no % do capital segurado 
contratado que será pago*:

* Detalhes da caracterização de cada fase estarão 
disponíveis nas condições gerais do produto.

CAPITAL SEGURADO

LEVE

MODERADO

GRAVE

30%

50%

100%

Cobertura de câncer 

Doenças Graves (2229, 2230, 2231)



100%

CAPITAL SEGURADO

LEVE

MODERADO

30%

50%

Doenças Graves (2229, 2230, 2231)

Caso o cliente esteja classificado com 
câncer nas fases leve ou moderada, o 
capital será consumível, ou seja, o 
seguro poderá ser acionado mais de uma 
vez, caso o capital não tenha sido 
integralmente consumido.

Cobertura de câncer 

Por exemplo:
Se o seguro for acionado em decorrência de um câncer leve, o segurado receberá 30% do capital contratado e 
ainda restará 70%, que poderá ser consumido caso o segurado seja diagnosticado com outra doença coberta.



CARACTERÍSTICAS

LEVE

 Tumores cerebrais benignos; 
 Carcinoma in situ; 
 Câncer de próstata nos estágios primários (abaixo de B0 pela classificação de Jewett e abaixo de 

T1c pela classificação TNM); 
 Melanoma maligno, quando o grau de invasão de tecido é baixo (com profundidade menor do que 

1,5 mm, segundo a classificação Breslow). 

MODERADO
 T1-3 | NX | MX; 
 T1-3 | NO | MO; 
 Estágio I do câncer ou da doença. 

GRAVE

 T4 | N qualquer | M qualquer; 
 T qualquer | N1 | M0; 
 T qualquer | N qualquer | M1; 
 A partir do estágio II da doença; 
 Linfoma não Hodgkin; 
 Leucemia. 

Doenças Graves (2229, 2230, 2231)
Cobertura de câncer 



Doenças Graves (2229, 2230, 2231)

Indenização única.

Benefício Vigência

5 anos (renovável 
automaticamente).

70 anos, com 
manutenção até os 80 

de coberturas 
Alzheimer, AVC, 

Câncer, Infarto Agudo 
do Miocárdio, 

Insuficiência Renal 
Crônica e Parkinson.

Idade de exclusão
Regime Financeiro

Repartição Simples.



Imposto de Renda

As contribuições para este 
plano não podem ser 
deduzidas da base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada.

Taxas

Variáveis por faixa etária.

Resgate

Não há.

Doenças Graves (2229, 2230, 2231)



Doenças Graves (2229, 2230, 2231)

60 dias a contar do início da vigência.

Não há período de sobrevivência.

Carência
DPS

Preenchimento obrigatório 
até os 65 anos.



CIRURGIAS



Cirurgias (2301)

Este seguro atende uma demanda latente 
da sociedade em razão de uma lacuna 
deixada pela baixa oferta e alto custo dos 
planos de saúde no país.

O Cirurgias oferece o pagamento de um 
benefício para mais de 900 
procedimentos cirúrgicos. 917 procedimentos 

cirúrgicos.

Coberturas básicas

16 a 65 anos.

Idade de ingresso



Pagamento de indenização 
segmentada em quatro 
níveis, de acordo com o 

grau de complexidade e o 
custo do procedimento.

Benefício

Quantidade de procedimentos 
cobertos em cada um dos 4 níveis 
de indenização:

Níveis de 
indenização

Quantidade de 
cirurgias

R$ 5.000,00 657

R$ 10.000,00 206

R$ 25.000,00 19

R$ 50.000,00 35

Cirurgias (2301)

2 anos (renovável até 
os 80 anos).

Vigência



Cirurgias (2301)

Regime Financeiro

Repartição Simples.

Resgate

Não há.

Taxas

Variáveis por 
faixa etária.

Imposto de Renda

As contribuições 
para este plano não 

podem ser 
deduzidas da base 
de cálculo do IR e a 

indenização não 
será tributada.



365 dias para lista de 
procedimentos programáveis;
60 dias para demais doenças;

Sem carência em caso de acidente.

Carência

Cirurgias (2301)

Quer saber mais sobre o produto 
Cirurgias?
Confira o site:

https://vida.mongeralae
gon.com.br/cirurgias/ 



DIÁRIAS POR INTERNAÇÃO
HOSPITALAR (DIH)



Diárias por Internação Hospitalar –
DIH (2114 A 2117)

O DIH é uma cobertura que garante o 
pagamento de diárias por internação 
hospitalar, para tratamentos clínicos ou 
cirúrgicos que não possam ser realizados 
em ambulatório, domicílio ou consultório e 
que sejam decorrentes de doença ou 
acidente pessoal coberto. 

Diária por 
internação hospitalar;

Opcional de 
indenização adicional 

em caso de internação 
em UTI;

Coberturas básicas

16 a 65 anos.

Idade de ingresso



Pagamento de até 250 
diárias, (opções para 

escolha de 150, 200 ou 
250 diárias).

Benefício Vigência

5 (cinco) anos, 
renovável 

automaticamente uma 
única vez e após com 
anuência de ambas 

as partes

70 anos.

Idade de exclusão
Regime Financeiro

Repartição Simples.

Diárias por Internação Hospitalar –
DIH (2114 A 2117)



Renda Individual do 
Cliente

Valor da Diária 
Sugerida

Até R$ 5.000,00 R$ 300

De R$ 5.000,01 a R$ 
10.000,00

R$ 350

De R$ 10.000,01 a R$ 
20.000,00

R$ 560

Maior que R$ 20.000,00 R$ 900

Diárias por Internação Hospitalar –
DIH (2114 A 2117)

Indicação de capital a contratar por faixa de renda do cliente:



Imposto de Renda

As contribuições para este 
plano não podem ser 
deduzidas da base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada.

Taxas

Variáveis por faixa etária.

Resgate

Não há.

Diárias por Internação Hospitalar –
DIH (2114 A 2117)



Diárias por Internação Hospitalar –
DIH (2114 A 2117)

Carência

60 dias. Não haverá carência para 
acidentes pessoais, exceto no 
caso de suicídio: 24 meses.

Franquia

4 dias (simples).

ATENÇÃO! Os casos de COVID-19 seguem regras
especiais de carência e franquia, conforme
veremos a seguir.



• Carência de 90 dias a contar da data de protocolo da proposta.
• Franquia simples de 5 dias.
• Limite de 21 diárias para internação e de 45 diárias para UTI, 

quando contratada essa proteção adicional.

• Para os clientes MAG que já possuem a cobertura DIH, será 
adotado um período de carência até 01/07/2020 (um pouco 
menor que os 90 dias estabelecidos para as novas 
contratações) em casos de benefício decorrentes de COVID-19. 

Diárias por Internação Hospitalar –
DIH (2114 A 2117)

Regras para casos de COVID-19



CARACTERÍSTICAS COMUNS
PLANOS PARA INVALIDEZ



Características Comuns
Planos para Invalidez

Carência de 24 
meses para 

suicídio

Na tentativa que 
acarrete morte durante 

este período, os 
beneficiários receberão 

as contribuições 
puras pagas.

Início de vigência do plano

• Proposta recepcionada com adiantamento do 
prêmio: a partir da data de recepção da 
proposta pela seguradora.

• Proposta recepcionada antes do pagamento 
do prêmio: às 24 horas do dia do pagamento 
do respectivo prêmio. Exceto o plano Renda 
por Invalidez, cujo início de vigência é na 
aceitação da proposta. 

O próprio segurado.

Beneficiário



Formas de Pagamento: Periodicidade:

• Boleto;
• Débito em Conta;
• Cartão de Crédito;
• Desconto em Folha.

• Mensal;
• Trimestral;
• Semestral;
• Anual. 

Características Comuns
Planos para Invalidez

Anual pelo IPCA, sendo em 
Maio para a forma de 

pagamento Desconto em folha e 
no aniversário do plano para as 
demais formas de pagamento.

Atualização Monetária



SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS



Assistência Mulher

Idade de 
participação

Mulheres entre 
18 e 60 anos.

Planos 
participantes

Vida Inteira, Vida 
Premiada, Morte 

Acidental,
Prazo Certo e 

Invalidez.
.

Contribuição 
mínima por 
proposta

R$ 50,00



• Emergenciais 24 horas - Assistência 
Domiciliar (vinculados a sinistro) 

Envio de profissionais ao domicílio (como 
encanadores, eletricistas, baby-sitters, chaveiro, 
faxineira), transporte e guarda de mobiliário até 
15 dias e proteção urgente do domicílio até 48 
horas. 1 intervenção ao ano.

Serviços
Assistência Mulher



Assistência Mulher
Serviços

• Emergenciais 24 horas - Assistência Automóvel

Assistência em caso de pneu furado ou avariado. 
2 intervenções ao ano.



Assistência Mulher
Serviços

• Não Emergenciais 24 horas (não vinculados a sinistro)

Envio de profissionais ao domicílio (como pedreiros, 
carpinteiros, pintores etc).



Assistência Mulher
Serviços

• Saúde Assistência

Transmissão de mensagens urgentes, 
organização de check-up médico, apoio na 
organização da viagem para tratamento nos 
EUA e segunda opinião médica internacional.



Assistência Mulher
Serviços

• Assistência Nutricional

Orientação calórica dos alimentos, avaliação 
dos hábitos alimentares, planejamento 
alimentar, dúvidas e dicas sobre nutrição.



Assistência Mulher
Serviços

• Indicativos

Locação de eletrodomésticos, condução do 
veículo à oficina, táxi 24 horas, serviços de 
saúde e beleza em domicílio, reserva de 
restaurantes e shows etc.



Assistência Homem

Idade de 
participação

Homens entre 
18 e 60 anos.

Planos 
participantes

Morte Acidental, 
Vida Inteira, Prazo 
Certo, Invalidez e  
Vida Premiada.

Contribuição 
mínima por 
proposta

R$ 50,00



Assistência Homem

• Emergenciais 24 horas - Assistência 
Domiciliar (vinculados a sinistro)

Envio de profissionais ao domicílio ( como 
encanadores, eletricistas e chaveiros.), 
transporte e guarda de mobiliário até 15 dias e 
proteção urgente do domicílio até 48 horas.

1 intervenção ao ano. 

Serviços



Assistência Homem

• Não Emergenciais 24 horas 
(não vinculados a sinistro)

Envio de profissionais ao domicílio (como 
pedreiros, carpinteiros, pintores etc).

Serviços



Assistência Homem

• Assistência Informática -manutenção 
corretiva e preventiva

Envio de técnico de informática, indicação de 
instrutores, auxílio na locação e compra de 
equipamentos de informática e relacionados.

Serviços



Assistência Homem

• Indicativos

Calendário esportivo, reserva de restaurantes 
e shows, locadora de equipamentos de 
escritório e máquinas industriais, condução 
do veículo à oficina etc.

Serviços



Assistência Master

Idade de 
participação

Pessoas entre 
61 e 85 anos.

Planos 
participantes

Morte Acidental 
Invalidez 

Permanente Total 
por Acidente,
Vida Inteira, 

Prazo Certo e 
Vida Premiada.

Contribuição 
mínima por 
proposta

R$ 50,00



ASSISTÊNCIA MASTER

• Emergenciais 24 horas - Assistência 
Domiciliar (vinculados a sinistro)

Envio de profissionais ao domicílio (como 
encanadores, eletricistas, faxineiro e chaveiros).

1 intervenção ao ano. 

Serviços



ASSISTÊNCIA MASTER

• Emergenciais 24 horas - Assistência Saúde

Organização do envio de médicos e 
medicamentos ao domicílio, apoio na locação 
de muletas e cadeira de rodas, serviço de 
Home Care, desconto de 30% na compra de 
medicamentos, transmissão de mensagens 
urgentes e indicação de médicos, enfermeiros 
e estabelecimentos.

Serviços



ASSISTÊNCIA MASTER

• Não Emergenciais 24 horas 
(não vinculados a sinistro)

Envio de profissionais ao domicílio (como 
pedreiros, carpinteiros, pintores etc).

Serviços



ASSISTÊNCIA MASTER

• Assistência Nutricional

Orientação calórica dos alimentos, 
recordatório 24 horas, planejamento 
alimentar, dúvidas e dicas sobre nutrição.

Serviços



ASSISTÊNCIA MASTER

• Indicativos

Condução do veículo à oficina, 
mensageiro, táxi 24 horas, reserva de 
restaurantes, shows, hotéis, voos etc.

Serviços



PRODUTOS
BEM-ESTAR

Ter sua qualidade de vida 
comprometida por 
problemas de saúde.



BEM-ESTAR



Bem-Estar (2321, 2322, 2323)

O Bem-Estar é uma solução 
complementar que une seguros e 
serviços por meio de uma 
plataforma online.

De forma muito simples, esse plano 
ameniza os impactos decorrentes de 
problemas de saúde que os clientes 
possam vir a ter.

Doenças Graves 
Essencial, Plus ou 

Premium + Assistência 
Bem-Estar.

Coberturas básicas

16 a 65 anos.

Idade de ingresso



Coberturas: 

Doenças Graves Essencial
Câncer (nos níveis leve – 30% do capital 
segurado; moderado – 50% e grave – 100%) *

Doenças Graves Plus
Coberturas DG Essencial +

Alzheimer *

AVC *

Infarto Agudo de Miocárdio *

Insuficiência Renal Crônica *

Parkinson *

Paralisia de Membros

Perda da Fala

Perda da Visão 

Perda da Audição

Doenças Graves Premium
Coberturas DG Plus +

Coma por Traumatismo Craniano 

Danos Cerebrais Anatômicos

Doenças Hepáticas Graves

Pancreatite Crônica

Esclerose Múltipla

Doença do Neurônio Motor

Osteomielite

Queimaduras Graves (3º Grau)

Anemia Aplástica

Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas

Transplante de Coração, Pulmão, Rins, 
Pâncreas, Medula, Fígado, Intestino 
Delgado e Tecido Composto

* Coberturas mantidas 
até os 80 anos

Detalhamento 
das coberturas

Bem-Estar (2321, 2322, 2323)



Indenização única.

Benefício Vigência

5 anos (renovável 
automaticamente).

70 anos, com 
manutenção até os 80 

de coberturas 
Alzheimer, AVC, 

Câncer, Infarto Agudo 
do Miocárdio, 

Insuficiência Renal 
Crônica e Parkinson.

Idade de exclusão
Regime Financeiro

Repartição Simples.

Bem-Estar (2321, 2322, 2323)



Imposto de Renda

As contribuições para este 
plano não podem ser 
deduzidas da base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada.

Taxas

Variáveis por faixa etária.

Resgate

Não há.

Bem-Estar (2321, 2322, 2323)



Bem-Estar (2321, 2322, 2323)

60 dias a contar do início da vigência.

Não há período de sobrevivência.

Carência
DPS

Preenchimento obrigatório 
até os 65 anos.



Coberturas adicionais

Cirurgias
(2301)

Diária por 
Internação 
Hospitalar 

(DIH): 150, 200 
ou 250 diárias
(2114 a 2117)

Diária por 
Internação 
Hospitalar 

(DIH): adicional 
de UTI

(2114 a 2117)

Diária por 
Incapacidade 
Temporária 

com 
Majoração 

(DIT)
(2234)

Invalidez 
Permanente 
por Acidente 

Majorada
(IPA Maj) 

(2278)

Invalidez 
Permanente 

Total por 
Acidente 

(IPTA)
(1548)

Bem-Estar (2321, 2322, 2323)



Com a assistência 
Bem-Estar o cliente 
tem acesso a uma 
série de serviços e 
benefícios que vão 
contribuir com os 
seus cuidados com 
a saúde.

Assistência Bem-Estar

Consulta 
médica 24h
por vídeo 
(telemedicina).

Consulta com 
profissionais como 
psicólogos, nutricionista, 
educadores físicos, 
farmacêuticos e 
assistentes sociais por 
voz (telessaúde).

Desconto em 
mais de 9.000 
medicamentos
em farmácias 
em todo o 
Brasil.

Desconto em 
consultas e 
exames de 
uma rede 
selecionada.





Orientação Médica por Telefone ou Vídeo

Serviço de atendimento telefônico ou por vídeo, realizado por médicos, em funcionamento 24 horas, 7 dias por semana.

Orientações prestadas:

 Esclarecer dúvidas, proporcionar aconselhamento seguro e acesso às informações de saúde sempre que solicitado pelo
beneficiário.

 Orientar em casos de urgência e emergência no primeiro atendimento e direcionamento de acordo com os recursos do
beneficiário.

 Orientar quanto ao período de jejum e preparo adequado para exames.
 Indicar especialista adequado às necessidades, evitando consultas múltiplas e desnecessárias.
 Instruir como proceder à frente a situações adversas à saúde.
 Orientações em primeiros socorros e apoio no suporte ao risco iminente em saúde.

IMPORTANTE: O CONTEÚDO TRANSMITIDO PELO SERVIÇO É INFORMATIVO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA
PRESENCIAL DE UM MÉDICO.

O serviço de Orientação Médica por Telefone está conforme as Resoluções nº 1.643/2002, 1.974/2011 e 1.931/2009, editadas pelo
Conselho Federal de Medicina, que regulam a prestação de serviços de telemedicina, a publicidade médica e a ética médica.

TELEMEDICINA



Assistência Nutricional

Serviço de atendimento telefônico receptivo, realizado por nutricionistas, no período das 08h00 às 18h00, em dias
úteis.

Orientações prestadas

• Esclarecer dúvidas pontuais sobre alimentos, seu armazenamento e sua preparação.
• Conhecer a qualidade do comportamento alimentar do beneficiário e informar quais os pontos positivos e os

pontos que podem ser melhorados para uma saúde melhor.
• Orientar sobre a alimentação ideal para cada fase da vida, para os idosos, adultos, adolescentes e crianças, além

de estratégias para melhorar os hábitos alimentares.
• Identificar fatores familiares de risco e fornecer orientações adequadas.
• Identificar a ocorrência de agravos e demais fatores associados ao desenvolvimento de doenças.
• Incentivar a alimentação balanceada para a promoção e manutenção da saúde.
• Fornecer informações nutricionais e dicas para a mulher, de acordo com as fases da vida, tais como gestação,

amamentação, menopausa, e terceira idade.
• Proporcionar orientações adequadas para esportistas nas diferentes modalidades, com o intuito de obter melhor

desempenho e resultado.
• Oferecer dicas para auxiliar no tratamento das patologias mais comuns encontradas na população em geral.

Opcional: A MAG poderá disponibilizar por e-mail, diretamente ao beneficiário, dicas de alimentação saudável,
receitas, entre outras informações.

TELESSAÚDE



Assistência Vida Ativa

Serviço de atendimento telefônico receptivo, realizado por professores de atividade física, no período das 08h00 às 18h00,
em dias úteis.

Orientações prestadas:

 Informar e sensibilizar sobre os principais benefícios em realizar atividades físicas.

 Esclarecer e motivar o beneficiário a ter uma vida ativa, com sugestões diversas para sair do sedentarismo.

 Discutir sobre as diversas atividades físicas existentes, tais como técnicos, aeróbios, resistência e flexibilidade, e
identificar com o beneficiário os seus objetivos e nível de aptidão, para a melhor indicação da atividade a ser adotada.

 Orientar sobre duração, frequência, intensidade, intervalo e alternações de modalidades do programa de exercícios.

 Orientar sobre as melhores condições para a prática de exercícios, tais como horários, temperaturas, locais.

 Discutir sobre dicas de tipos adequados de calçados, roupas e acessórios para praticar os exercícios.

 Fornecer dicas para um melhor condicionamento físico, como, importância sobre o exame médico, reeducação
alimentar, controle da frequência cardíaca, fortalecimento dos músculos, hidratação, a importância em não realizar as
mesmas atividades físicas todos os dias, a importância do descanso entre um exercício e outro, etc.

TELESSAÚDE



Assistência Antiestresse

Serviço de atendimento telefônico receptivo, realizado por psicólogos, no período das 08h00 às 18h00, em dias
úteis.

Orientações prestadas:

 Fornecer informações e esclarecer dúvidas pontuais de orientação primária.

 Identificar os fatores biopsicossocial relacionados e a ocorrência de agravos à condição desencadeadora do
contato.

 Identificar fatores familiares de risco que impactam no estado emocional do beneficiário.

 Relacionar o uso e/ou abuso de agentes químicos e sua eventual intervenção.

 Aplicar instrumentos de avaliação de estresse, para uma orientação personalizada, de acordo com a queixa ou
fato relatado.

 Orientar preventivamente sobre hábitos e estilo de vida para minimizar os fatores estressantes.

 Sensibilizar e orientar, caso necessário, para encaminhamento de tratamento psicológico.

TELESSAÚDE



Assistência Social

Serviço de atendimento telefônico receptivo, realizado por assistentes sociais, no período das 08h00 às 18h00, em
dias úteis.

Orientações prestadas:

 Orientar nos casos de abuso e violência doméstica.

 Esclarecimentos quanto aos procedimentos e direitos previstos em casos de violência familiar.

 Orientar nos casos de assaltos e agressão no trânsito, na rua e na vizinhança, com vítimas ou não.

 Orientar quanto à aquisição de tratamento, assim como de aparelhos específicos necessários para
reabilitação, que o convênio não dá cobertura.

 Orientar quanto a problemas de relacionamento familiar e separação de casais, envolvendo pensão
alimentícia, guarda compartilhada, entre outros.

 Orientar quanto aos procedimentos, trâmites e documentação necessária no caso de falecimento de um
membro da família do beneficiário ou do próprio beneficiário.

 Orientação quanto aos procedimentos que deverão ser adotados em caso de falecimento na residência,
hospital, decorrente de acidentes e outros.

 Esclarecimentos quanto aos procedimentos que deverão ser adotados junto ao Instituto Médico Legal (IML),
serviços funerários, cremação e outros.

 Em caso de falecimento, orientação quanto à documentação pessoal exigida junto ao serviço funerário e IML.

TELESSAÚDE



Assistência Farmacêutica

Serviço de atendimento telefônico receptivo, realizado por farmacêuticos, no período das 08h00 às 18h00,
em dias úteis.

Orientações prestadas:

 Orientar sobre o uso adequado de medicamentos.

 Facilitar a interação com o profissional farmacêutico. A Assistência Farmacêutica é um serviço complementar que
não substitui a prescrição médica.

 Orientar sobre as condições de armazenamento dos medicamentos.

 Esclarecer sobre o horário das administrações.

 Identificar e esclarecer sobre os efeitos colaterais e as reações adversas.

 Orientar sobre as interações com outros produtos e medicamentos, interações com alimentos/bebidas, interações
com características ou estado do paciente, como gravidez, amamentação e existência de outras patologias.

 Alertar sobre os perigos da automedicação e tratamentos alternativos (não científicos).

TELESSAÚDE



DESCONTO EM MEDICAMENTOS
Desconto Mínimo Garantido de 50% em medicamentos 
genéricos e 20% em medicamentos de marca e similares em 
lista com mais de 9 mil produtos.

 O desconto mínimo garantido é calculado sobre o preço máximo 
ao consumidor.

 O limite mensal de compra para cada usuário é de R$ 200,00 
(duzentos reais). Na hipótese de ultrapassar referido limite, a 
dispensação estará sujeita ao pagamento sem o desconto 
mínimo garantido.

 Cobertura da Lista de Medicamentos por grupo de doenças 
sujeita a atualizações periódicas. 



Rede Credenciada

 A Rede Credenciada é constituída pelas melhores farmácias e drogarias do
país, formando um grande canal de autorização para seus diversos
Programas. Para atendimento deste benefício será customizada uma rede
de farmácias que obrigatoriamente efetue a digitalização de receita médica
no ato da compra do(s) medicamento(s).

 Toda a Rede Credenciada atua totalmente conectada ao Sistema
Autorizador com performance inigualável no mercado nacional de PBM.

 A Rede Credenciada é continuamente atualizada e adequada as
necessidades dos clientes.

 O credenciamento de novas farmácias necessárias à operação poderá ser
realizado nas localidades solicitadas, eventualmente não atendidas ou
ainda para adequação do número de lojas em cidades com grande
concentração de beneficiários. Tais demandas serão tratadas conforme
acordo entre as partes, em consonância com os critérios técnicos vigentes.

DESCONTO EM MEDICAMENTOS



Regras para dispensação dos medicamentos cobertos

Os usuários deverão:

 Apresentar a receita médica ou odontológica original fornecida pelo 

profissional, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina – CRM ou 

Conselho Regional de Odontologia – CRO, devendo em todos os casos conter 

a especificação do medicamento e/ou princípio ativo, posologia, número de 

caixas, data, assinatura e carimbo com a numeração do CRM ou CRO.

 Apresentar o Cartão de Identificação do benefício.

 Apresentar o documento oficial com foto.

 Assinar o cupom vinculado, conforme documento oficial com foto apresentado, 

preenchendo os seus dados de identificação.

DESCONTO EM MEDICAMENTOS



Regras para dispensação dos medicamentos cobertos

 No caso de o beneficiário estar impossibilitado de comparecer pessoalmente a
Rede Credenciada, em decorrência de problemas de saúde, serão aceitas
autorizações escritas para a retirada dos Medicamentos Cobertos, as quais
deverão estar acompanhadas dos documentos listados anteriormente.

 No caso de beneficiários menores de idade, serão aceitas as compras realizadas
pelos seus pais ou responsáveis legais, desde que munidos da receita médica ou
odontológica em nome do menor e uma vez cumpridos os demais requisitos
acima indicados, devendo obrigatoriamente apresentar à Rede Credenciada,
comprovante de parentesco ou guarda legal.

 As receitas terão validade de 30 (trinta) dias para os medicamentos de uso agudo
e de 180 (cento e oitenta) dias para medicamentos de uso contínuo.

DESCONTO EM MEDICAMENTOS



Medicamentos não cobertos

• Medicamentos experimentais, não regulamentados pela legislação brasileira ou não autorizados pela
ANVISA para a comercialização em território nacional, e medicamentos isentos de prescrição (MIP).

• Medicamentos administrados em internações hospitalares ou domiciliares, bem como outros tratamentos
incluídos no rol de coberturas obrigatórias pelas operadoras de saúde, definidos pela ANS.

• Medicamentos não comercializados em Farmácias ou Drogarias.

• Medicamentos de alta complexidade.

• Medicamentos oncológicos e soluções hospitalares.

• Medicamentos biológicos.

• Medicamentos para disfunção erétil.

• Medicamentos para emagrecimento.

• Medicamentos manipulados, homeopáticos e fracionados.

• Medicamentos que, mesmo não individualizados nas exclusões acima, não estejam contemplados na
Lista de Medicamentos Cobertos.

DESCONTO EM MEDICAMENTOS



O agendamento das consultas médicas e dos exames será
realizado pela plataforma Bem Estar e pela Central de
Atendimento, a qual também esclarecerá dúvidas sobre:

 Agenda
 Procedimentos pós-consulta
 Preparação de exames
 Indicações de profissionais por especialidade e área de

atuação
 Localização de prestadores
 Confirmação do agendamento com o prestador.

DESCONTO EM EXAMES E CONSULTAS



Após a consulta médica, a Central de Atendimento fará o
agendamento dos exames na Rede Credenciada, conforme
disponibilidade local.

Após a realização dos exames e retirada dos resultados pelo
beneficiário, a Central de Atendimento da ePharma entrará em
contato com o referido beneficiário para o agendamento da
devolutiva médica dos exames e orientações de saúde, de
acordo com os resultados. Esta devolutiva será agendada de
acordo com a disponibilidade do beneficiário e da agenda do
profissional de saúde da Rede Credenciada, qual seja, o
clínico geral que atendeu anteriormente o referido beneficiário.

DESCONTO EM EXAMES E CONSULTAS



Plataforma que apoia seus clientes com serviços e 
recursos, nos cuidados com a saúde e tratamento de 
problemas decorrentes de doença e acidentes. 

Por meio de múltiplos canais de relacionamento e 
ampla rede de prestadores de serviços de saúde, 
apoia os clientes desde a prevenção até o tratamento de 
doenças graves.

O objetivo é promover o bem estar das famílias e 
suportá-las financeiramente no caso de alguma 
problema de saúde, com baixos custos e indenizações 
securitárias.

PLATAFORMA BEM-ESTAR



Vamos conhecer a plataforma! 
bemestar.mag.com.br

PORTAL WEB



Canal de Atendimento – 24 Horas

Atendimento telefônico gratuito 
(0800 da EPHARMA)

0800 940 1301

CENTRAL DE ATENDIMENTO EPHARMA



TOTAL



Total (591 a 596 e 651)
Plano oferecido em quatro 
módulos diferentes. Indicado para 
pessoas que buscam proteção 
financeira completa e queiram 
incluir o cônjuge nas coberturas 
de morte e invalidez.

Morte, Morte Acidental, 
IPA e IFPDA (módulos I 

e II), ou IPAM e DG 
(módulos III e IV).

Coberturas básicas

16 a 60 anos.

Idade de ingresso



Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV

Coberturas Básicas

Morte Morte Morte Morte

Morte Acidental Morte Acidental Morte Acidental Morte Acidental

IPA IPA IPA com Majoração IPA com Majoração

IFPDA IFPDA Doenças Graves Doenças Graves 

- DIT - DIT

Sorteio
Sorteio mensal até 112% do capital limitado a 

R$200.000,00
-

Coberturas Opcionais

SAF (R$5.500,00 ou R$7.000,00)

Inclusão do Cônjuge 
nas coberturas de 

Morte e IPA

Inclusão do Cônjuge 
nas coberturas de 

Morte e IPA

Inclusão do Cônjuge 
nas coberturas de 
Morte e IPA com 

Majoração

Inclusão do Cônjuge 
nas coberturas de 
Morte e IPTA com 
Majoração (limite 
máximo de 100%)

Assistência Personal Care

Total (591 a 596 e 651)



Total (591 a 596 e 651)

• Alzheimer
• AVC
• Bypass
• Câncer
• Infarto do miocárdio

A cobertura de Doenças Graves presente nos 
módulos III e IV do Total é diferente do DG avulso.

As coberturas do DG do plano Total são:

Detalhamento – Doenças Graves



Indenização única.

Benefício Vigência

Temporária: 5 anos.

IPAM, IFPDA e DG: 
até os 70 anos.

Repartição Simples.

Regime Financeiro Resgate

Não há.

Total (591 a 596 e 651)



• Mensal, com valor do prêmio 
equivalente a até 112% do benefício 
contratado, limitado a R$ 200.000,00.

• Dezena de milhar: 100% do 
capital segurado.

• Milhar: 10% do capital segurado.

• Centena: 2% do capital segurado.

Sorteio

Total (Módulos I e III)



Sorteio

Total (591 a 596 e 651)

Veja um exemplo:

Extração da Loteria Federal:
1º prêmio: 34.575
2º prêmio: 67.329
3º prêmio: 01.398
4º prêmio: 29.333
5º prêmio: 10.673

Números Contemplados pela MAG:

Dezena de Milhar: 59.833 – Prêmio 112% do valor 

do benefício

Milhar: 9.833 – Prêmio: 12% do valor do benefício

Centena: 833 – Prêmio: 2% do valor do benefício



Carência

Morte e Invalidez: Não há, com 
preenchimento obrigatório da 

DPS. 
DG: 60 dias contados a partir 
do início da vigência + 30 dias 

após o diagnóstico.
Suicídio: 24 meses.

Imposto de Renda

Os prêmios não podem ser 
deduzidos na base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada.

Haverá retenção de 30% de 
Imposto de Renda sobre o 

valor do sorteio.

Taxas

Variáveis por 
faixa etária.

Total (591 a 596 e 651)



Assistência Automotiva

• Socorro mecânico três vezes ao ano no valor 
de R$ 100,00 cada;

• Reboque do veículo três vezes ao ano com 
direito a reboque até 100 km.

Serviços
Assistência Personal Care - Total



Assistência Nutricional

• Especialistas oferecem suporte nutricional 
através de programas personalizados para o 
seu estilo de vida;

• Assistência medicamento;
• Lista de medicamentos com descontos entre 

15% a 60%;
• Desconto complementar de 10% sobre 

desconto da lista referenciada e demais 
medicamentos da farmácia.

Serviços
Assistência Personal Care - Total



Assistência Residencial

• Chaveiro – duas vezes ao ano. 
Acesso ao Domicílio por Eventos Externos 
ou Emergenciais, até uma chave; 
R$ 150,00 cada evento.

• Encanador, eletricista e vidraceiro – duas vezes 
ao ano cada. Evento externo ou emergencial; 
Limite de R$ 150,00 cada evento.

Serviços
Assistência Personal Care - Total



Assistência Residencial

• Cobertura provisória de telhado – duas vezes 
ano ano. Limite de R$ 250,00 cada evento.

• Substituição de Telhas – duas vezes ao ano. 
Limite de R$ 250,00 cada evento.

• Limpeza Residencial – duas vezes ao ano. 
Limite de R$ 400,00 cada evento.

Serviços
Assistência Personal Care - Total



Assistência Residencial

• Faxineira – duas vezes ao ano. Limite de até 
três diárias, no valor de R$ 80,00 cada.

• Proteção Urgente por um dia – até duas vezes 
ao ano. Limite de R$ 400,00 cada evento.

• Transporte e Guarda de Mobiliário – duas 
vezes ao ano. Limite de até 50 km do domicílio, 
no valor de R$ 400,00 cada evento.

Serviços
Assistência Personal Care - Total



Assistência Residencial

• Substituição de eletrodomésticos (linha branca) 
– duas vezes ao ano. Limite de até cinco 
diárias, no valor de R$ 100,00 cada.

• Baby Sitter ou Berçário duas vezes ao ano, até 
duas diárias. Limite de até duas diárias, no valor 
de R$120,00 cada evento.

Serviços
Assistência Personal Care - Total



Assistência Residencial

• Guarda de Animal Doméstico - duas vezes ao ano. 
Limite de até dois dias e até três animais, no valor 
de R$50,00 cada evento.

• Restaurante e Lavanderia - duas vezes ao ano. 
Limite de até três diárias, no valor de R$150,00 
cada evento.

• Transporte Escolar - duas vezes ao ano. Limite de 
até cinco diárias, no valor de R$50,00 cada evento.

Serviços
Assistência Personal Care - Total



Assistência Residencial

• Regresso Antecipado - duas vezes ao ano. 
Limite de até R$500,00 cada evento.

• Recuperação de Veículo - duas vezes ao ano. 
Limite de R$500,00 cada evento.

• Serviços de:
• Transmissão de Mensagens Urgentes;
• Informações de Emergência;
• Manutenção Geral.

Serviços
Assistência Personal Care - Total



SEGURANÇA
EXCLUSIVA



Segurança Exclusiva (2095 a 2110)

Plano indicado para profissionais de 
segurança (policiais civis e militares, 
guardas municipais, bombeiros, agentes 
penitenciários, seguranças de banco e de 
carro forte) que queiram proteger a família 
em caso de morte e invalidez, além de 
ter acesso a serviços especiais como 
reboque de veículo e socorro mecânico.

Pode ser ofertado em dois tipos: 
Essencial e Premium, contendo cada um 
dois módulos diferentes.

Essencial: Módulo I e II
Premium: Módulo I e II

Detalhamento a seguir.

Coberturas básicas

16 a 65 anos.

Idade de ingresso



ESSENCIAL

Módulo I
Coberturas: Morte + Assistência Essencial

Inclusão de Cônjuge: Morte

Módulo II
Coberturas: Morte, Morte Acidental e Invalidez 
Permanente Total ou Parcial por Acidente 
(200%) + Assistência Essencial

Inclusão de Cônjuge: Morte, MAC, IPA (200%)

Detalhamento 
das coberturas

Segurança Exclusiva (2095 a 2110)

PREMIUM

Módulo I
Coberturas: Morte + Assistência Premium

Inclusão de Cônjuge: Morte

Módulo II
Coberturas: Morte, Morte Acidental e Invalidez 
Permanente Total ou Parcial por Acidente 
(200%) + Assistência Premium

Inclusão de Cônjuge: Morte, MAC, IPA (200%)



Coberturas opcionais

SAF Luxo ou Super Luxo

Doenças Graves

Somente para o proponente.

Detalhamento 
das coberturas

Segurança Exclusiva (2095 a 2110)



Indenização única.

Benefício Vigência

Vitalícia Repartição Simples.

Regime Financeiro Resgate

Não há.

Segurança Exclusiva (2095 a 2110)



Carência

Não há, sendo obrigatório 
preencher a DPS.

Imposto de Renda

Os prêmios não podem ser 
deduzidos na base de 

cálculo do IR e a indenização 
não será tributada. Haverá 
retenção de 30% sobre o 
valor do prêmio sorteado.

Taxas

Variáveis por faixa etária.

Segurança Exclusiva (2095 a 2110)



Segurança Exclusiva (2095 a 2110)

Regiões:

• Região 1: Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Maranhão, Piauí, Paraná, Minas 
Gerais, Distrito Federal, São Paulo.

• Região 2: Acre, Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, 
Sergipe e Tocantins.



• Mensal, com valor do prêmio 
equivalente a até 112% do benefício 
contratado, limitado a R$ 400.000,00.

• Dezena de milhar: 100% do 
capital segurado.

• Milhar: 10% do capital segurado.

• Centena: 2% do capital segurado.

Sorteio

Segurança Exclusiva (2095 a 2110)



CARACTERÍSTICAS
COMUNS



Forma de 
Pagamento 

• Boleto bancário;
• Débito em conta corrente;
• Desconto em folha;
• Cartão Crédito
• Convênio de cobrança de empresa privada.

Periodicidade de 
Pagamento

Mensal, trimestral, semestral ou anual.

Atualização 
Monetária

Anual pelo IPCA.

Reenquadramento 
Etário

Reenquadramento por faixa etária.

Características Comuns
Produtos Individuais



Características Comuns
Produtos Individuais

Regras - Débito em conta corrente

• Débito em conta por conveniência:  é necessário informar a data de 
débito, de acordo com as opções no campo apropriado. Não preencher 
o campo “Código do órgão”. Caso o correntista não seja o proponente, 
apresentar cópia dos documentos pessoais (CPF, RG e 
domicílio bancário).

• Débito em conta programado: ocorre na data do pagamento do 
segurado e/ou responsável pelo pagamento. Em caso de terceiros, 
deve-se apresentar cópia dos documentos pessoais (CPF, RG e 
domicílio bancário). Deve-se apresentar contracheque para validação de 
conta salário. Só está disponível para funcionários públicos. Esta não 
pode ser a forma de pagamento para as coberturas PGBL e VGBL.



Regras - Débito em conta corrente

• Bancos disponíveis para débito em conta: Banco do Brasil 
(001), Bancoob (756), Banestes (021), Bradesco (237), Caixa 
Econômica Federal (104), Itaú (341), Santander (033), Unicred 
(084) até a agência 16, Cecred (085), Sicred (748) e Safra (422).

• Cartão de crédito: devem ser informados os dados do cartão 
para a venda online. Para as propostas físicas, esta opção não 
está disponível devido à segurança da informação.

Características Comuns
Produtos Individuais



Regras – Desconto em folha

• Todos os planos poderão ser contratados via desconto em folha, 
exceto o PGBL e VGBL.

• Deverá ser preenchido o formulário de autorização de desconto em 
folha somente quando for órgão com averbação manual. Para os 
demais órgãos, utilizar o verso da proposta. Caso o funcionário não 
seja o proponente, apresentar cópia dos documentos pessoais (CPF, 
RG e domicílio bancário). Obrigatório apresentar contracheque e 
documento de comprovação de margem (caso o órgão possua).

Características Comuns
Produtos Individuais



Regras – Desconto em folha

• Há um limite máximo de contribuição de 80% da margem consignável 
do servidor descontado.

• Exclusivo para funcionários públicos.

• Só poderá ser comercializada a periodicidade MENSAL.

Características Comuns
Produtos Individuais



Regras – Convênio de cobrança

Todos os planos poderão fazer parte do convênio de cobrança, exceto o 
PGBL e VGBL. Os tipos de convênio disponíveis são:

• Convênio de cobrança empresa privada empregadora 
– custeado pela empresa; 

• Convênio de cobrança empresa privada desconto em folha – prêmio 
descontado na folha de pagamento do funcionário.

Características Comuns
Produtos Individuais



Regras – Boleto Bancário

O cliente poderá escolher o melhor dia para o vencimento do 
segundo pagamento. Este dia será utilizado também para as 
demais parcelas.

IMPORTANTE: para a opção de boleto bancário, a primeira 
contribuição deve ser feita no ato do preenchimento da 
proposta, podendo ser em cheque nominal à Mongeral Aegon 
Seguros e Previdência S.A., ou em cartão de crédito (para os 
casos de venda feita via digital).

Características Comuns
Produtos Individuais



SUCESSO.
Obrigado!


