
 

 

Além disso, verificamos que V.Sa. não se encontra inscrita na SIAS. Os 
serviços assistenciais que a SIAS oferece, como Plano Médico, Odontológico 
e Seguro de Vida, são exclusivos para participantes e assistidos. Por esse 
motivo, para que V.Sa. possa manter o seguro, será necessário regularizar 
sua situação na SIAS, realizando sua inscrição no Plano PrevSIAS e na 
AFUSI, instituidora do Plano. Clique aqui para acessar o Pedido de Inscrição 
do PrevSIAS e aqui para acessar o formulário da AFUSI. Enviar para o 
endereço da SIAS com cópia do RG, CPF e comprovante de residência 
atualizado. Para mais informações sobre o PrevSIAS, acesse: 
www.sias.org.br/prevsias/ 

  
 

EDIÇÃO Nº 19 – AGOSTO/2019 
 

REAJUSTE SEGURO DE VIDA ICATU 
 
Prezado(a) Segurado(a), 
  
A apólice do Seguro de Vida Icatu de nº 93.706.664, da qual V.Sa. faz parte, tem 
como data de reajuste, 1º de agosto de cada ano.  
 
Estão previstos anualmente, no aniversário da apólice, o 
“REENQUADRAMENTO” e a “ATUALIZAÇÃO DO SEGURO” conforme 
cláusulas abaixo: 
 
Cláusula 6 - REENQUADRAMENTO: 
 
- Segurados com até 65 anos terão seus prêmios reajustados, mediante 
aplicação do fator de reajuste de 10% ao ano e; 
- Segurados após 65 anos terão seus prêmios reajustados, mediante aplicação 
do fator de reajuste de 12% ao ano. 
 
Cláusula 13 - ATUALIZAÇÃO DO SEGURO: 
 
Os capitais segurados e os prêmios (mensalidades) serão atualizados 
monetariamente em cada aniversário da apólice, pelo IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo IBGE, acumulado nos 12 meses 
que antecedem o mês anterior ao aniversário da apólice.  
 
Desta forma, a atualização aplicada será de 3,37% (correspondente ao período 
de julho de 2018 a junho de 2019).  
 
Importante observar que em 1º de agosto de 2018, quando a apólice completou 
1 ano, não houve reajuste dos valores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICA 

http://www.sias.org.br/home/wp-content/uploads/2018/12/Pedido-de-inscri%C3%A7%C3%A3o-PREVSIAS-2019-editavel.pdf
https://bit.ly/2vOeau8
http://www.sias.org.br/prevsias/
http://www.sias.org.br/home/wp-content/uploads/2019/07/Icatu-Ap%C3%B3lice-664-Reangaria%C3%A7%C3%A3o.pdf


 

 

Para maiores esclarecimentos, a SIAS e a corretora Mapma se colocam à 
disposição.  
Mapma – (21) 2102-1312 ou 0800-025-1312. 
 
 
 

RJ, 01 de agosto de 2019 
DIRETORIA EXECUTIVA 

Central de Atendimento SIAS 
De segunda a sexta, das 10 às 16 horas 

Rua do Carmo, 11, 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP.: 20011-020 
www.sias.org.br – CONTATO 

 facebook.com/siasbrasil 
 

http://www.sias.org.br/home/contato/

