
 
 
 
 
  
 
 

EDIÇÃO Nº 50 – SETEMBRO/2017 
 

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

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA SIAPE DO PRÊMIO DE SEGURO 
URGENTE  

 
Reiterando o comunicado anterior (SIAS Comunica 46), 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 do prêmio do seguro, seguindo norma SUSEP e disposto no artigo 801, § 2º, do Código 
Civil e artigo 66 da resolução CNSP n. 117 de 22/12/2004. 
 
Assim, para que o grupo segurado permanecesse com cobertura, foi efetuada a migração em 
1º/08/2017 para apólice coletiva da Icatu Seguros, ficando o grupo coberto a partir do mês 
de agosto/17 nas mesmas condições da apólice da Bradesco, inclusive quanto a valores 
de prêmio e capital segurado.  
 
Entretanto, conforme legislação, reiteramos que 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>.  
 
CABE INFORMAR QUE ATÉ AQUI FORAM REALIZADAS NO SIAPE APENAS 719 
AUTORIZAÇÕES DE DESCONTO, 96 NÃO TINHAM MARGEM PARA DESCONTAR 
E RESTAM PARA AUTORIZAR 2.192. 
 
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>. 
 
 
Reforçamos que aqueles que não efetuarem a autorização para a consignação terão 
seus seguros cancelados.  
 
A Central de Atendimento da SIAS e Mapma permanecem à disposição para outras 
informações que se façam necessárias.  
 
 

RJ, 19 de setembro de 2017. 
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