
 

 

  
 

EDIÇÃO Nº 47 - AGOSTO/2022 
 

ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DO SEGURO ICATU 
 
Prezado(a) Segurado(a),  
 
Conforme divulgado no SIAS Comunica nº 45, de 25 de agosto de 2022, a 
apólice do Seguro de Vida Icatu, da qual V.Sa. faz parte, tem como data de 
reajuste, o dia 1º de agosto de cada ano.  
 
Entretanto, a Icatu informou que V.Sa não teve margem consignável 
suficiente para o desconto do prêmio (mensalidade) do mês 08/2022. Por 
isso, sua forma de pagamento deverá ser alterada na Icatu para boleto 
bancário.  
 
Importante ressaltar que o seguro de V.Sa está suspenso pela falta do 
pagamento do mês 08/2022, sendo necessário regularizar a situação para que 
a cobertura volte a ser concedida.  
 
Para realizar a alteração, o(a) senhor(a) deverá preencher uma nova Proposta 
disponível no link a seguir: Proposta de Adesão. Por gentileza, envie a Proposta 
preenchida para o e-mail atendimento@sias.org.br  confirmando seu interesse 
em manter o seguro para que a Icatu possa emitir os boletos. 
 
A nova Proposta de Adesão deve ser recebida pela SIAS até o dia 31/08 
para que o seu seguro possa ser regularizado. 
 
Caso não tenha mais interesse de manter o seguro nessas condições, 
solicitamos que entre em contato conosco para solicitar o cancelamento.  
 
Importante informar que, mesmo que futuramente V.Sa possua margem para o 
desconto em folha, não será possível alterar novamente a forma de pagamento.  
 
Estamos disponibilizando os seguintes canais de atendimento para elucidação 
de suas dúvidas: 
 
SIAS  
E-mail: atendimento@sias.org.br  
Site: www.sias.org.br/home/contato/  
WhatsApp: (21) 97459-7918 - somente para mensagens de texto.  
Atendimento de segunda a sexta, das 10h às 16h. 
 
Mapma Administradora: (21) 2216-4821 / (21) 2216-4848 ou 
faleconosco@mapma.com.br 
 

COMUNICA 

http://www.sias.org.br/home/wp-content/uploads/2022/08/45-Reajuste-Seguro-Icatu-93.706.664-Apolice-Antiga-2022.pdf
https://www.sias.org.br/home/wp-content/uploads/2022/08/PROPOSTA-PARA-ALTERACAO-NA-FORMA-DE-PAGAMENTO.doc
mailto:atendimento@sias.org.br
http://www.sias.org.br/home/contato/
mailto:faleconosco@mapma.com.br


 

 

 
 

RJ, 25 de agosto de 2022 
DIRETORIA EXECUTIVA 
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