
 
 
 
 
  
 
 

EDIÇÃO Nº 44 – AGOSTO/2017 
 
 

CANCELAMENTO DA APÓLICE COLETIVA DE SEGURO DE VIDA COM A BRADESCO 
MIGRAÇÃO DO GRUPO SEGURADO PARA APÓLICE PROVISÓRIA DA ICATU  

 
 
Reiterando o comunicado anterior (SIAS Comunica 42), a apólice coletiva do Seguro de 
Vida nº 853.169 foi cancelada pela Bradesco Seguros em 31/07/2017, uma vez que não 
foi atingida a meta de ¾ (três quartos) de anuência dos segurados à proposta de reajuste da 
taxa média.  
 
O cancelamento segue uma norma da Susep, conforme dispõe o artigo 801, § 2º, do Código 
Civil e artigo 66 da resolução CNPS n. 117 de 22/12/2004. 
 
Assim, para que o grupo segurado possa permanecer com cobertura, foi efetuada a migração 
em 1º/08/2017 para apólice coletiva provisória da Icatu Seguros, estando coberto nas 
principais condições da apólice da Bradesco, inclusive quanto a valores de prêmio e 
capital segurado.  
 
IMPORTANTE:  
 
Conforme a legislação, para a finalização do processo de migração, e efetivação do 
novo Seguro de Vida, o segurado deve, imediatamente, autorizar a Icatu Seguros a 
consignar o desconto do prêmio do seguro (mensalidade) em folha de pagamento do 
IBGE conforme as instrução do link <Passo a passo> 
 
 
Devido ao prazo para efetuar a consignação, não houve tempo hábil para que o desconto do 
prêmio fosse feito no contracheque de agosto. Portanto, os meses de agosto e setembro de 
2017 serão descontados no contracheque de setembro de 2017.  
 
Reforçamos ainda que, aqueles que não efetuarem a autorização para a consignação 
podem ter seus seguros cancelados.  
 
Posteriormente, serão divulgados maiores esclarecimentos sobre a apólice definitiva, emitida 
pela Icatu Seguros. 
 
A Central de Atendimento da SIAS permanece à disposição para o esclarecimento de 
eventuais dúvidas. 
 
Ou entre em contato com a Mapma através dos telefones (21) 2102-1312 (Rio de Janeiro) ou 
0800 0251312 (demais estados). 
 
 
 

RJ, 24 de agosto de 2017 
DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
 

http://www.sias.org.br/site/wp-content/uploads/2017/08/Passo-a-passo-SIAPE-vers%C3%A3o-2.pdf
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Central  de Atendimento SIAS 
Rua do Carmo, 11, 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP.: 20011-020 

Atendimento de segunda a sexta das 10 às 16 horas 
www.sias.org.br - CONTATO 
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