EDIÇÃO Nº 26 – JUNHO/2017

REAJUSTE DO SEGURO DE VIDA – TERMO DE ANUÊNCIA
Prezado(a) Sr.(a),

A data-limite para recolhimento dos Termos de Anuência junto à seguradora Bradesco Vida e Previdência para
proceder à renovação da apólice está bem próxima e ainda não foi possível a obtenção de ¾ (três quartos) de
Termos relativos ao Grupo Segurado.
Se esse número obrigatório não for alcançado, a apólice de seguro será cancelada, conforme dispõe o artigo
801, § 2º, do Código Civil e artigo 66 da resolução CNPS n. 117 de 22/12/2004.
Importante ressaltar que as negociações com a seguradora Bradesco Vida e Previdência foram trabalhosas,
visto que a carteira SIAS, composta por aproximadamente 3.200 segurados, possui 87% das vidas com idade
superior a 60 anos. Outras opções estão sendo buscadas pela SIAS junto a seguradoras de primeira linha,
entretanto, as características da carteira dificultam a negociação.
Caso não haja interesse do Segurado em permanecer vinculado ao Seguro, é preciso entregar na SIAS ou na
Mapma o Requerimento de Cancelamento, devidamente preenchido e assinado. Importante lembrar que a
não entrega do Termo de Anuência não caracteriza uma solicitação de cancelamento.
Reiteramos que para agilizar o processo de renovação da apólice o Segurado pode encaminhar, com urgência,
o Termo de Anuência digitalizado, preenchido e assinado, para o endereço termodeanuencia@sias.org.br.
Entretanto, é imprescindível que logo após faça a devolução do Termo original assinado à Mapma,
Administradora de Benefícios para o endereço: Rua Rodrigo Silva, 26 - 14º andar – Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP: 20011-902
Para acessar o Termo de Anuência, clique no link a seguir:
Termo de Anuência.
Para acessar o Requerimento de Cancelamento, clique no link a seguir:
Requerimento de Cancelamento
O certificado do seguro pode ser obtido pelo acesso ao seguinte link:
Certificado do Seguro de Vida.
Em caso de dúvidas, a Mapma Administradora de Benefícios se coloca à disposição para esclarecimentos por
meio dos telefones (21) 2102-1312 (Rio de Janeiro) ou 0800.0251312 (demais estados).
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