
 
 
 
 
  
 
 

EDIÇÃO Nº 42 – AGOSTO/2017 
 
 

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

 
 
A apólice coletiva do Seguro de Vida nº 853.169 foi cancelada pela Bradesco Seguros 
em 31/07/2017, uma vez não foi atingida a meta de ¾ (três quartos) de anuência dos 
segurados à proposta de reajuste da taxa média. <Carta Bradesco> 
 
Apesar dos diversos comunicados enviados pela SIAS e Mapma ao grupo segurado (cartas, 
e-mails, telefonemas e SMS) e das prorrogações de prazo concedidos pela Bradesco 
Seguros, os Termos de Anuência recebidos não foram suficientes para efetivar a renovação 
do seguro na forma da legislação aplicável. 
 
Ao longo do prazo para recebimento dos Termos de Anuência, a SIAS e a Mapma buscaram 
no mercado opções de seguradoras para eventual substituição da Bradesco Seguros, 
com  aceitação do perfil do atual grupo segurado de 3.051 vidas, com média de idade superior 
a 65 anos.  
 
Assim, informamos que o grupo segurado pela Bradesco foi migrado em 1º/08/2017 para 
apólice coletiva provisória da Icatu Seguros, ficando coberto no mês de agosto/17 nas 
principais condições da apólice da Bradesco, inclusive quanto a valores de prêmio e capital 
segurado. Entretanto, conforme legislação, o segurado deve autorizar a nova seguradora 
(Icatu) a consignar o desconto do prêmio do seguro (mensalidade) em folha de pagamento do 
IBGE, conforme as instruções constantes do link <Passo a passo>. 
 
IMPORTANTE:  
 
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. 
 
Posteriormente, serão divulgados maiores esclarecimentos sobre a referida apólice provisória 
e a definitiva, emitidas pela Icatu Seguros. 
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http://www.sias.org.br/site/wp-content/uploads/2017/08/Ap%C3%B3lice-853.169-Bradesco-Encerramento-31.7.17-SITE-3.pdf
http://www.sias.org.br/site/wp-content/uploads/2017/08/Passo-a-passo-SIAPE.pdf
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