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CONDIÇÕES ESPECIAIS DA COBERTURA MORTE ACIDENTAL

1 OBJETIVO
Esta Condição Especial integra as 
Condições Gerais do Plano de Seguro de 
Pessoas Individual da CENTAURO VIDA E 
PREVIDÊNCIA e tem por objetivo incluir 
neste Seguro a cobertura adicional de 
Morte Acidental.

2 GARANTIA DO SEGURO
2.1 A cobertura adicional de Morte 
Acidental tem por objetivo garantir ao(s) 
Beneficiário(s) o pagamento do Capital 
Segurado contratado para esta cobertura 
quando ocorrer a morte do segurado, por 
causas acidentais, exceto se decorrente 
de riscos excluídos e observados os 
demais itens desta Condição Especial e 
das Condições Gerais do Plano de Seguro 
de Pessoas Individual.

3 RISCOS EXCLUÍDOS
3.1 Para fins de aplicação desta Condição 
Especial estão excluídos os seguintes 
eventos, além dos já relacionados 
na Cláusula 6 – Riscos Excluídos das 
Condições Gerais do Seguro de Pessoas: 
a) Os acidentes ocorridos em conse-
quência:
• de competições em veículos ou rixas, 
salvo se tratar de mera utilização de 
meio de transporte mais arriscado ou 
prática de esportes;
• de furacões, ciclones, terremotos, 
mare-motos, erupções vulcânicas e 
outras convulsões da natureza;
• de ato reconhecidamente perigoso 
que não seja motivado por necessidade 
justificada, exceto utilização de meios 

de transportes mais arriscados e prática 
de esportes, e a prática, por parte do 
Segurado, de atos ilícitos ou contrários à 
lei, salvo se tratar de ato de humanidade 
em auxílio de outrem, 
b) Qualquer tipo de hérnia e suas conse- 
qüências quando não decorrentes direta-
mente de um acidente pessoal;
c) Tratamento e operações cirúrgicas de 
caráter estético não conseqüente de 
acidente;
d) O parto ou aborto e suas conseqüências 
quando não decorrentes diretamente de 
um acidente pessoal;
e) As perturbações e intoxicações alimen-
tares de qualquer espécie, bem como as into-
xicações decorrentes da ação de produtos 
químicos, drogas ou medicamentos, salvo 
quando prescritos por médico, em decorrência 
de acidente pessoal;
f) O choque anafilático e suas conse-
qüências quando não decorrentes direta-
mente de um acidente pessoal.

4 CONTRATAÇÃO DA COBERTURA
4.1 A cobertura de Morte Acidental será 
determinada na Proposta de Contratação 
do Seguro.

5 BENEFICIÁRIOS
5.1  Os beneficiários serão em conformi-
dade com a Cláusula 22 - Beneficiários 
das Condições Gerais do Seguro de 
Pessoas Individual. 

6 FRANQUIAS
6.1 Não será aplicada qualquer franquia 
para esta cobertura.

PROCESSO SUSEP  15414.901102/2014-63 CENTAURO-ON.COM.BR



CENTAURO-ON.COM.BRPROCESSO SUSEP  15414.901102/2014-63

7 CARÊNCIA
7.1 Não haverá carência para esta 
cobertura salvo para suicídio do Segurado 
que será aplicada carência de dois anos 
contados da vigência inicial do seguro ou 
de sua recondução depois de suspenso, 
independente da sanidade do segurado.

8 REENQUADRAMENTO POR FAIXA ETÁRIA
8.1 O Prêmio de seguro para esta 
cobertura não sofrerá alteração por 
faixa etária.

9 DATA DO EVENTO
9.1 Será considerada como data do even- 
to, a data do acidente.

10 PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
10.1 A indenização será paga sob a forma 
de pagamento único.

11 DOCUMENTOS EM CASO DE SINISTRO
11.1 Em caso de sinistro coberto pela 
presente condição especial deverão ser 
apresentados os seguintes documentos:
a) Formulário de aviso de sinistro, devi-
damente preenchido e assinado pelo 
Beneficiário e pelo médico assistente;
b) Cópia autenticada da Certidão de Óbito 
do Segurado;
c) Cópia autenticada da Carteira de Iden-
tidade e CPF do Segurado;
d) Laudo cadavérico / IML; 
e) Certidão de rol de herdeiros quando 
não houver indicação do Segurado;
f) Documentos dos Beneficiários:
•  cônjuge: cópia autenticada e atualizada 
da Certidão de Casamento, Carteira de 
Identidade e CPF;
• companheira: cópia autenticada da 
Carteira de Identidade, CPF e documento 
que comprove a união estável na data 
do evento;

• filhos: cópia autenticada da Certidão de 
Nascimento; 
• pais e outros: cópia autenticada da 
Carteira de Identidade e CPF;
• autorização para crédito em conta 
corrente.
g) Cópia autenticada do Boletim de Ocor-
rência Policial;
h) Cópia autenticada da Carteira Nacional 
de habilitação, em caso de acidente com 
veículo dirigido pelo Segurado;
i) Cópia autenticada do Laudo de Necro-
psia, se houver; e
j) Cópia autenticada do Laudo do exame 
toxicológico e de teor alcoólico, quando 
realizado.

12 CANCELAMENTO DO SEGURO
12.1 O segurado ao completar 71 (Setenta 
e Um) anos de idade será automatica-
mente excluído desta cobertura.

13 ÂMBITO GEOGRÁFICO
13.1 Esta cobertura aplica-se para even- 
tos cobertos ocorridos em qualquer 
parte do globo terrestre.

14 DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Ratificam-se as demais Condições 
Gerais do Plano de Seguro de Pessoas 
Individual da Centauro Vida e Previdência 
que não foram revogadas por estas 
Condições Especiais.


