DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE SEGURO

DADOS TÉCNICOS
Apólice: 000000

SEGURADO
Titular: Fulano de Tal
Data de Nascimento: 13/03/1996

CPF: 000.000.000-00

ESTIPULANTE
Contratanet Desenvolvimento de Sistemas Ltda
CNPJ: 08.384.799/0001-79

CORRETOR
Welber Duarte Deslandes

PRODUTO
ACIDENTES PESSOAIS
Processo Susep: 10.004808/99-14

GARANTIAS E CAPITAL SEGURADO
Garantias

Capital Segurado em Reais ao Titular

Morte Acidental

R$ 10.000,00

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente

R$ 10.000,00

VIGÊNCIA
27/01/2018 a 31/07/2018

DADOS DE PAGAMENTO
Forma de Pagamento: Pagamento direto com boleto
Valor: R$ 70,00
Parcelamento: 1 vez

Os beneficiários do seguro são designados livremente, podendo ser modificados a qualquer momento. Na falta de beneficiário designado, a
indenização será paga de acordo com a legislação em vigor. O presente certificado anula qualquer outro emitido anteriormente. O seguro é garantido
por MBM Seguradora S.A código SUSEP 10.004808/99-14 e CNPJ 87.883.807/0001-06. O registro deste plano na SUSEP não implica por parte da
autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios
pagos nos termos da apólice. Esse documento tem validade conforme Contrato celebrado ente a MBM e a Contratanet, porém o certificado do
seguro emitido pela MBM somente terá validade de acordo com as informações e declarações prestadas, as quais sujeitam o Segurado aos termos
do artigo 766 do Código Civil.

O seguro rege-se pelas Condições Gerais e Contrato da apólice do Seguro que se encontra em poder do Estipulante e pode ser consultados a
qualquer momento. Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações de Beneficiários serão feitos diretamente ao
Estipulante. Este seguro tem validade a partir das 24:00h do dia da quitação do pagamento emitido pelo Estipulante e da data inicial de vigência do
seguro. A cobertura cessa de acordo com as Condições Gerais e/ou Contrato).

Belo Horizonte, 26 de Janeiro de 2018.

Contratanet Desenvolvimento de Sistemas.
Dúvidas: Fale Conosco

