
DADOS DO(A) SEGURADO(A)
Nome do(a) Segurado(a) CPF/CNPJ Número da Sorte
KETHY LETICIA WOLFART 070518879-55 26246
Endereço
RUA DO FORTE, 37
Bairro CEP E-mail
V GRANDE 88052-635
Cidade UF Telefone/Fax
FLORIANOPOLIS SC 0-XX-48 3224-9091
DADOS DA APÓLICE
Apólice Endosso Nº do Contrato Proposta
82-58-409.465 53421982 / 1 5866483
Vigência do Seguro Data de Emissão
Das 24:00hs de 15/02/2017 às 24:00hs de 15/02/2018 23/02/2017
DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO
Prêmio Líquido (R$) Adic. Frac. (R$) Custo Apólice (R$) IOF (R$) Prêmio Total (R$) Juros (%)

86,66 0,00 0,00 0,33 86,99 0,0
FORMA DE PAGAMENTO
Tipo de Cobrança

FICHA COMPENSACAO

Nº Parcelas

01

Nº do Teleoc

Parcelas Banco Ag. CC Nº Cheque Vencimento Valor (R$)
0001 0 QUITADO 86,99

ATENÇÃO:
A Liberty Seguros, com base na proposta do Segurado, emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento
dos respectivos prêmios.
A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.
I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de
vigência;
II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subseqüentes à primeira poderá implicar no
automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das
Condições Gerais do seguro.
III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que
tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com
conseqüente cancelamento da apólice;
IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa
moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na
variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda o valor de R$ 50,00 a título
de despesas operacionais.
Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS
sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

DADOS DO SEGURO
Data de Nascimento Renova Apólice Nº Seguradora
16/05/1996
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COBERTURAS
Coberturas Contratadas Cap.Segurado(R$) Prêmio(R$)
Morte Acidental 20.000,00 69,42
Invalidez Permanente Total ou Parcial Acidente 20.000,00 17,24
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Liberty Sorteio
Liberty Assistência Funeral Individual
Ramo da cobertura contratada
Coberturas Contratadas Código/Ramo
Morte Acidental 82 - ACIDENTES PESSOAIS BILHETE
Invalidez Permanente Total ou Parcial Acidente 82 - ACIDENTES PESSOAIS BILHETE
QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES/DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE (DPS)
Descrição Resposta Observações
Encontra-se atualmente em plenas condições físicas e
mentais?

Sim

Possui alguma deficiência de órgãos, membros ou sentidos ? Não
É tripulante ou exerce alguma atividade profissional a bordo de
aeronaves de linhas regulares ou não regulares?

Não

É praticante de esportes (em nível profissional ou amador)
como: motocross; automobilismo; hipismo; rodeio; balonismo;
asa delta; vôo livre; paraquedismo; alpinismo; escalada;
bungee-jumbping; rapel; arborismo; mergulho ou algum esporte
considerado de alto risco?

Não

OBSERVAÇÕES

DADOS DO(S) BENEFICIÁRIO(S)
EDSON LUIZ WOLFART 50% PAIS
JULIANE ANTONIA GUERRA 50% PAIS
DADOS DO CORRETOR
Corretor CPF/CNPJ
MENDES LEMOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 10.542.010/0001-02
Cód SUSEP Cód Liberty Estab. % PART. Telefone
1020058365 99027627 0001 100.00% 0-XX-48 3622-4369
DADOS DA FILIAL
Filial CNPJ SAC (reclamações e cancelamento)
CRICIUMA 61.550.141/0080-76 0800-726-1981
Endereço Bairro CEP
RUA VIDAL RAMOS, 191 P CORREA 88811-525
Cidade UF Central de Atendimento
CRICIUMA SC 4004-5423 Capitais e Reg.Metrop. 0800-709-5423 Demais Regiões
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SUSEP
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e
controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de
seguros.
Para conferir as informações sobre o(s) produto(s) de seguro vinculado(s) à apólice acesse: www.susep.gov.br. As
condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão
ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da
apólice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9h30 às 17h): 0800 021 8484.
LEMBRE-SE
Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritas nesta apólice
encontram-se especificados nas Condições Gerais do Seguro, disponíveis no site www.libertyseguros.com.br. Em
caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de Seguros ou, se preferir, utilize nosso canal
de comunicação com o Segurado: faleconosco@libertyseguros.com.br.
A Liberty também disponibiliza um canal de Ouvidoria, com Ouvidor externo e independente, que poderá ser utilizado
para revisão de processos, caso o cliente não concorde com a decisão da Seguradora. O regulamento da Ouvidoria
está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também
poderá ser feito pelo e-mail ouvidoria@libertyseguros.com.br, pelo telefone 0800-740-3994, ou ainda por carta, para
a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 – 11º andar – São Paulo/SP – CEP 04571-020 – a/c Ouvidoria.
O preço deste seguro foi calculado com base nas informações ora descritas, e sua veracidade e correção é
imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razão, confira todas as
informações grafadas na presente apólice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou
retificação de dados, comunique este fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que toda e qualquer alteração nas
informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de
endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso.
Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de seu
vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da Apólice.
O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte daquela autarquia, incentivo ou recomendação à
sua comercialização.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 23 de Fevereiro
de 2017.
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