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RENOVAÇÃO DO SEGURO E REAJUSTE DA TAXA MÉDIA 
Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice: 853.169  

Seguradora: Bradesco Vida e Previdência 

TERMOS DE ANUÊNCIA 

 

A SIAS, por meio da CT DE 2/2015, encaminhada no mês de março/2015 para os 

segurados da Apólice nº 853.169, informou sobre a necessidade de reajuste da taxa 

média do seguro coletivo de pessoas junto à Bradesco Vida e Previdência, esclarecendo 

que para a atual renovação da apólice deverá haver a anuência expressa de no mínimo 

¾ (três quartos) do total de beneficiários do seguro. 

 

Considerando que até o momento não foi recebido o quantitativo de TERMOS DE 

ANUÊNCIA exigido no Artigo 801 do Código Cível Brasileiro e no Artigo 66 da 

Resolução CNSP nº 117, de 22/12/2004, foi negociado com a seguradora a 

prorrogação do prazo para 30/04/2015 com a finalidade de proporcionar mais tempo 

para que os segurados se manifestem. Por esse motivo, a cobrança do prêmio 

(mensalidade) de abril/2015 será realizada posteriormente pela seguradora no mês de 

maio/2015, junto com a mensalidade de maio e com a renovação da apólice após a 

anuência de ¾ dos beneficiários.  

 

Lembramos que nos últimos 6 (seis) anos somente os capitais segurados da apólice 

foram atualizados monetariamente pela variação do INPC/IBGE, sem aumento por 

sinistralidade, conforme previsto na Resolução SUSEP CNSP nº 102/04. Agora, em 

função dos números apresentados pela seguradora, há a necessidade de reajuste da 

taxa média do seguro que incide sobre os capitais segurados para fins de cálculo do 

prêmio mensal pago pelo segurado e, nesse caso, a legislação determina que deverá 

haver de anuência de 3/4 segurados, sem o que a apólice não será renovada. 

 

Importante ressaltar que as negociações deste ano com a Bradesco Vida e Previdência 

foram trabalhosas, visto que a carteira, composta por aproximadamente 3.400 

segurados, possui 78,76% das vidas com idade superior a 59 anos. Outras opções 

foram buscadas no mercado, junto a seguradoras de primeira linha, que declinaram de 

apresentar proposta. 
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Para melhor entendimento, seguem 3 exemplos de capitais segurados e seus 

respectivos prêmios (mensalidades) considerando os preços atuais e os preços 

estimados para o novo período da apólice, independentemente de faixa etária: 

 
Período – 01/04/2014 a 31/03/2015 Período – 01/04/2015 a 31/03/2016 (Estimada) 

Capital 

Segurado 

Prêmio 

Titular 

Prêmio 

Titular + 

Cônjuge 

Taxa 

Média 

Capital 

Segurado 

Prêmio 

Titular 

Prêmio 

Titular + 

Cônjuge 

Taxa 

Média 

R$ 35.124,85 R$ 41,74 R$ 62,61 1,1885% R$ 37.822,44 R$ 53,94 R$ 80,91 1,4262% 

R$ 91.324,61 R$ 108,54 R$ 162,81 1,1885% R$ 98.338,34 R$ 140,25 R$ 210,38 1,4262% 

R$ 168.599,27 R$ 200,38 R$ 300,57 1,1885% R$ 181.547,69 R$ 258,92 R$ 388,38 1,4262% 

 

Observações: a) os capitais segurados tiveram reajuste de 7,68% (INPC de mar/14 a 

fev/15); b) a Taxa de Seguro teve reajuste de 20% em função da sinistralidade da 

apólice; c) Prêmio = Capital Segurado x Taxa Média. 

 

O beneficiário poderá obter o valor de seu Capital Segurado acessando o link: Bradesco 

Vida e Previdência. 

 

A Central de Atendimento da SIAS permanece à disposição para prestar todos os 

esclarecimentos necessários.  

RJ, 16/04/2015 

DIRETORIA EXECUTIVA 
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