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Seguro náutico 
protege embarcações 
de diversos tipos
 O Brasil tem um litoral com mais de 7 mil quilômetros de extensão. Tudo 
isso impulsiona o mercado do seguro náutico, principalmente para embarcações 
de esporte/recreio, como barcos, lanchas, veleiros, iates e jet skis. Página 10.

Veja também:

Combustível adulterado pode danificar o motor do 
seu carro. E o seguro não paga. Página 8

Tire suas dúvidas sobre os reajustes dos planos de 
saúde. Página 14

Caixa assume gestão do Seguro Dpvat. Página 18

Arábia Saudita anuncia criação de cidade ecológica, 
sem carros. Página 24
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“ Uma imagem vale 
mais que mil palavras ”.

Confúcio (552 a.C. a 479 a.C.)
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4  Chegamos a fevereiro e com as esperanças renovadas. Tivemos 
boas notícias, neste início de ano. Por mais que a vacinação contra a 
covid-19 ainda esteja engatinhando no Brasil, presumimos que, mes-
mo assim, teremos um ano melhor, do ponto de vista de saúde.
Consequentemente, a economia deve engrenar e devolver parte dos 
empregos perdidos. Só não há mesmo, como termos de volta as vi-
das perdidas. Uma lástima, sem tamanho.
 E para ampliarmos as boas notícias que a vacina irá trazer, des-
tacamos que na edição deste mês fizemos algumas pequenas mu-
danças na edição. Você irá ver, ao passar por suas páginas. Tudo para 
que, cada vez mais, possamos lhe ofertar um conteúdo útil.
 Digo útil porque muitos ainda desconhecem detalhes do mer-
cado de seguros no Brasil. O percentual de aquisição deste produto 
ainda é muito baixo, em comparação com outros. Mas nada que não 
possa ser ampliado, aos poucos.
 Tenha uma ótima leitura. Se precisar falar com a redação da re-
vista, escreva para revistaseguroeseguro@gmail.com. Será um prazer 
receber uma mensagem sua. Fique à vontade!

Helio Marques
Editor

mailto:revistaseguroeseguro%40gmail.com?subject=
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Combustível adulterado pode 
danificar o motor do seu carro. 

E o seguro não paga
 Você pode não saber, mas se o seu 
veículo tiver problemas no motor, o seguro 
não cobre. E muitos deles ocorrem devido a 
combustível adulterado.
 Infelizmente, é muito grande o nú-
mero de postos que despejam combustível 
de qualidade duvidosa nos tanques dos 
veículos por aí. 
 O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) 
de São Paulo, por exemplo, fiscalizou de 
janeiro a novembro de 2020, cerca de 5.820 
bombas, das quais 1.009 foram reprovadas.
 Esse não é um problema exclusivo 
de São Paulo, mas está em todo o Brasil e 
prejudica milhares de veículos diariamente. 
A corretora de seguros Hellen Reis, do mu-
nicípio de São Mateus, no Espírito Santo, 
de cerca de 132 mil habitantes e distante 
215 quilômetros de Vitória, conhece bem 
esse problema.
 Antes de abrir sua corretora, em 
março do ano passado, ela trabalhava em 

uma oficina, onde atuou por 12 anos como 
técnica mecânica. “Esse problema é muito 
comum”, diz, ao recordar de uma cliente 
que foi ligar o carro de manhã e ele não 
pegou. “O tanque tinha muita água”, conta.
 Ela, que tem verdadeira paixão por 
carros,  orienta que o motorista deve, ao 
perceber problemas para ligar o veículo, 
desconfiar do combustível estar adulte-
rado. Se estiver trafegando, o carro pode 
apresentar problemas, logo após o abaste-
cimento, e ratear e perder força. “O ideal é 
levar o veículo imediatamente a uma oficina 
ou mecânico de confiança, pois o prolonga-
mento dessa situação pode provocar prejuí-
zos maiores”, afirma.
 Hellen conta que, por sua experiência 
na oficina, muitos segurados ainda a procu-
ram para que dê orientação quando o ve-
ículo está com algum problema mecânico. 
“Muitos ainda não desapegaram”, brinca ela, 
que também é formada em Administração. 

Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) realiza fiscalizações periódicas para verificar a qualidade dos combustíveis.
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Seguro não paga, mas dá a assistência necessária

Veja como evitar combustível adulterado

      Hellen destaca que o seguro normal-
mente não cobre problemas com prejuízos 
que o combustível adulterado provoca no 
motor, mas mesmo assim é importante ter 
seguro, pelas outras coberturas tradicionais. 
Além disso, em caso de alguma pane, o 
seguro dá todas as assistências necessárias, 
como guincho para levar o veículo até uma 
oficina e táxi para o transporte do motorista 
e passageiros. 
      A corretora acrescenta que uma situa-
ção como essa pode ser resolvida de 1 a 2 
dias na oficina, mas se o problema for agra-
vado o segurado pode contar com um carro 
reserva, se contratou essa cobertura na apó-
lice do seguro. Nem todas as seguradoras 
ofertam essa assistência. Por isso, orienta 
que o melhor é o segurado perguntar a seu 
corretor na hora da contratação.
      As seguradoras não pagam prejuízos 
com o motor porque consideram que o 
problema normalmente é causado “por mau 

uso” ou por algum 
outro fator exter-
no, como o uso de 
combustível adul-
terado, mesmo, 
claro, que involun-
tariamente.
 Segundo 
Hellen, a adultera-
ção pode ocorrer 
nas próprias refi-
narias, numa es-
cala menor, mas a 
maioria dos casos 
ocorre no traje-
to até os postos. E também nos próprios 
postos.
 Ela ressalta que muitos proprietá-
rios, no entanto, podem nem saber que es-
tão recebendo caminhões com combustível 
adulterado, pois são raros os que fazem 
testes quando os tanques chegam.

• Desconfie de preços baixos: A gasolina com preço muito barato costuma ser adulterada; 

• Confira a origem da gasolina: O posto tem que informar de onde vêm seus pro-
dutos. Os postos sem distribuidora exclusiva (bandeira branca) devem informar, em 
cada bomba abastecedora, qual foi a distribuidora que forneceu o combustível. 
 
• Verifique se tem o selo do Inmetro: Se desconfiar de diferença entre a quantidade 
de combustível que você pagou e a que realmente foi colocada no seu tanque, peça 
ao posto para testar a bomba na sua frente. 

• Peça o teste da proveta. Se suspeitar da qualidade de uma gasolina, pode e deve 
pedir no posto que realizem na hora o “teste da proveta”, que mede a porcentagem 
de etanol misturado à gasolina.

Corretora Hellen Reis, de São 
Mateus, Espírito Santo, 
é apaixonada por carros.

É muito difícil saber se o combustível que está colocando no tanque do seu carro é 
bom ou não. Mas há algumas dicas importantes, segundo o site da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP).
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S e g u r o  n á u t i c o 
protege embarcações 

de diversos tipos
 O Brasil tem um litoral com mais de 
7 mil quilômetros de extensão. Não é um 
dos maiores do mundo, está apenas na 
16ª posição, mas, além disso, possui inú-
meros lagos, lagoas, rios e represas que 
possibilitam navegação. Tudo isso impul-
siona um mercado emergente, o náutico.
 A frota brasileira de embarcações 
de lazer hoje é estimada em 814 mil. As 
regiões com maior frota náutica são Su-
deste, com 52%; Sul, com 36%; Centro-
-Oeste/Norte, com 11%; e Nordeste, 1%. 
Tudo isso também faz movimentar outro 
mercado importante, o do seguro náutico.
 Segundo o corretor de seguros e 
CEO da Brancante Seguros, de São Paulo, 
Fábio Fiori Avellar, houve um aumento de 
20% na procura por seguros náuticos em 
2020, em plena pandemia. “É um mercado 
bastante promissor”, afirma. 
 Dono de uma carteira com quase 
6 mil apólices, de diversos tipos de em-
barcações, de todas as regiões do país, 

Avellar é especia-
lista no assunto. 
Hoje sua correto-
ra, que tem como 
lema “Antes de 
entender de se-
guros nós enten-
demos de barco”,  
respira seguro 
náutico. 
 No entan-
to, costuma dizer 
que este “é um 
mercado delica-
do”. A começar 
por poucas seguradoras ofertarem este 
produto. E algumas ainda  atuam em 
nichos específicos: seguram embarca-
ções que custam até R$ 500 mil, outras 
aceitam só as com preços acima de  R$ 
2,5 milhões, o que limita muito a possi-
bilidade de cotação do seguro em várias 
companhias.

Fábio Fiori Avellar, corretor de 
seguros e CEO da Brancante 
Seguros. 

 A cobertura básica do seguro de em-
barcações compreende situações como rou-
bo; furto qualificado; perda total; naufrágio; 
queda de raio; colisão; abalroação (colisão 
com outra embarcação); incêndio; danos 
durante operação de colocada e retirada 
n’água; encalhe; condução da embarcação 
para lugar seco; reembolso para assistên-
cia e salvamento; intempérie; e fortuna do 
mar, que são infortúnios que atingem uma 
embarcação ou as mercadorias nela embar-
cadas, caracterizado pelos riscos no mar. 

Neste caso, o limite de navegação é a costa 
brasileira. 
 A cobertura pode ser estendida, 
com opcionais como responsabilidade civil 
do proprietário da embarcação - danos 
materiais e corporais a terceiros; remoção 
de destroços do casco; de destroços para 
terceiros - em consequência de acidentes 
com a embarcação do segurado; transpor-
te terrestre da embarcação; roubo ou furto 
parcial de equipamentos fixos ou não; parti-
cipação em regata - danos causados duran-

C O B E RT U R A S 
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Anderson Martins, diretor da Nova 
Suprema Corretora de Seguros.

te competi-
ções de vela; 
e extensão 
de limite de 
navegação, 
para além 
de águas 
brasileiras, 
dentre ou-
tros.
 Ander-
son Martins, 
diretor da 

Nova Suprema Corretora de Seguros, de 
Imbituba, Santa Catarina, decidiu entrar no 
mercado de seguros náuticos em novembro 
do ano passado, após perceber haver grande 
potencial neste segmento, em razão também 
de a corretora ficar numa cidade litorânea.
 O custo do seguro das chamadas 
embarcações de esporte/recreio, como bar-

cos, lanchas, veleiros e iates, por exemplo, 
oscilam entre 0,9% até 5% do que custam. 
Já os jet skis são aceitos também, porém 
com tarifas diferenciadas a essas. No en-
tanto, tudo é muito variável. Depende de 
fatores como idade da embarcação, estado 
de conservação, área aonde navega e até da 
experiência dos seus condutores.
 Avellar diz que o brasileiro é um dos 
que menos navega com suas embarcações. 
A média de horas/ano é de cerca de 70, 
enquanto na Argentina é 300 e na Europa, 
380.  “Muitos até utilizam esse argumento 
para justificar não fazer seguro, por navega-
rem pouco”, diz.
 Para Martins, a resistência realmente 
existe, por este e outros motivos. Recente-
mente encontrou um grupo que reuniam 15 
jet skis e após ofertar o seguro, apenas dois 
fecharam. “Muitos ainda precisam despertar 
para essa necessidade”, afirma.

A C I D E N T E S

 Um dos fundadores da GC do Brasil, 
um dos maiores grupos de corretoras de se-
guros do país, Martins diz que por fazer pouco 
tempo que atua neste segmento não registrou 
nenhum sinistro em sua carteira, que vem 
crescendo.
 Já Avellar diz que os sinistros podem 
ter médias variáveis de região para região, e 
prefere não citar números. Mas destaca que o 
grande volume de acidentes envolve quedas 
de raios (que atingem os mastros) e incêndios, 
principalmente em lanchas, além das colisões 
com lajes submersas, pedras e bancos de 
areia. 
 De acordo com o Grupo de Eletri-
cidade Atmosférica (Elat/Inpe), cerca de 77 

milhões de raios caem no Brasil a cada ano, o 
que torna o país campeão em incidência do 
fenômeno no mundo.
 O CEO diz que muitos proprietá-
rios de embarcações gastam R$ 100 
mil em som, mas navegam com os 
extintores vencidos. “A manuten-
ção de um barco é como a de um 
automóvel, precisa ser feita perio-
dicamente. Isso evita acidentes, 
aborrecimentos e o aciona-
mento do seguro”.
 O estado de 
conservação das 
embarcações 
pode ser 
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um causador de acidentes, tanto que segura-
doras não veem com bons olhos as que têm 
mais de 20 anos. “Para mim não existe embar-
cação velha. Existe antiga. Há antigas supercon-
servadas e novas em estado precário”, observa 
Avellar.
 É por esta razão que nenhuma apólice 
é fechada sem uma vistoria prévia pela segu-
radora, documento com muitas páginas com 
informações e fotos, dados que embasam o 
aceite ou não do seguro. “Tenho na corretora o 
seguro de uma embarcação de 50 anos”, revela.
 Na opinião do CEO da Brancante, o segu-
ro náutico exige um conhecimento muito grande 
do corretor que quer se destacar nesse ramo. “Ter 
familiaridade com barcos é essencial”, diz. 

 Isso porque, segundo ele, 80% das 
peças das embarcações são importadas, existe 
uma infinidade de modelos e valores no mer-
cado, e como normalmente quem tem uma 
embarcação possui situação financeira estável,  
costuma ser muito exigente. 
 Os segurados normalmente querem ter 
um corretor que conheça modelos,  peças e 
entenda de situações do mundo náutico, pois 
tudo isso passa segurança. “O conselho que 
dou para o corretor que quer entrar nesse ramo  
é se aprofundar, conhecer detalhes”, diz.
 Esse mercado também tem outras 
peculiaridades, como fechamento de negócios 
nos piers, em finais de semana ou em horá-
rios alternativos, durante a semana.

F R A N Q U I A

 A franquia, que é o valor a ser 
pago pelo segurado, quando há um 
acidente, funciona como a de um seguro 
de automóvel. Quanto maior a franquia, 

menor o valor do seguro. E se houver 
perda total, conhecida por PT, não há 
essa necessidade de pagamento, 
como no seguro auto.
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    O que fazer em caso de sinistro?

Veja três bons motivos para assegurar a sua embarcação

 Os sinistros deverão ser comunicados de imediato à seguradora 
Após tomadas as primeiras providências, como reboque da embarcação 
e socorro dos ocupantes, o sinistro deve ser comunicado via e-mail:

O comunicado via e-mail deve conter dados da apólice, data, hora, local, 
e uma descrição detalhada do acidente;

Esses dados serão repassados a seguradora com o Título de Inscrição de 
Embarcação (TIE), cópia da Carteira de Habilitação e Termo de Responsa-
bilidade da Embarcação;

Em caso de perda total será aberto um inquérito na Capitania dos Portos 
responsável pelo local;

A seguradora irá acompanhar todos os procedimentos durante o sinistro;

Será realizada perícia para verificar os danos ocorridos, bem como provi-
denciar orçamentos para reparos. Fonte: Brancante Seguros

Fonte: Brancante Seguros

1 - RESPONSABILIDADE CIVIL

2 - O CUSTO DE REMOÇÃO DE DESTROÇOS É ALTO

3 - MAIS SEGURANÇA DURANTE A OPERAÇÃO DE DOCAGEM

 Mesmo tomando todos os cuidados, você nunca estará totalmente isento dos aci-
dentes, e casos envolvendo terceiros podem vir a  acontecer. Talvez seja preciso amparar 
as vítimas para que a dor seja amenizada e para que recebam toda a assistência necessária. 
Assim, ao assegurar o seu barco, você garante essa responsabilidade civil e consegue arcar 
com esse auxílio, caso venha acontecer algum acidente com banhistas.

 Sinistros como queda de raios, abalroações e incêndios podem danificar o seu 
barco ou levá-lo a naufrágios, e a responsabilidade será inteiramente sua para retirá-lo do 
mar. É importante lembrar que o Brasil tem o maior índice de quedas de raios e as embar-
cações são um alvo predominante nessas circunstâncias.
 Assim, caso algum incidente do tipo ocorra e a sua embarcação não contar com um segu-
ro, o custo para remover os destroços pode variar de R$ 80 mil a R$ 150 mil. Para embarcações 
menores em regiões de águas rasas o valor é menor, mais ainda gira em torno de R$ 20 mil.

 Como as embarcações menores ficam guardadas a seco, a operação de docagem, ou 
seja, de colocar e retirar o barco da água, é frequente. Com isso, os casos de danificação de 
alguma parte do barco ou de acidentes é alto. Por isso, se seu barco se encaixa nessa condição, é 
essencial que ele tenha seguro, só assim você poderá ficar mais tranquilo para os passeios, sem 
ter que ficar com receio quando precisar desse serviço.
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Tire suas dúvidas 
sobre os reajustes 
dos planos de saúde
 Devido à pandemia, a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS) decidiu que 
os reajustes anuais e por mudança de faixa 
etária de planos de saúde fossem suspensos 
no período de setembro a dezembro, deven-
do ser cobrados em 12 parcelas a partir de 
janeiro deste ano.

 

 Houve, portanto, um adiamento dos 
reajustes. A ANS disponibiliza mais informa-
ções sobre essa recomposição dos reajustes. 

Confira a seguir perguntas e respostas sobre o tema:

1 - 

2 - 

3 - 

Como se dará a forma de recomposição dos reajustes suspensos no período de 
setembro a dezembro de 2020?

Além da possibilidade da negociação entre as partes para pagamento do rea-
juste 2020 correspondente às mensalidades de setembro a dezembro de 2020, 
a operadora poderá cobrar tudo de uma vez? 

Nos casos de rescisão contratual a pedido, a cobrança dos reajustes suspensos 
pode se iniciar no mesmo momento da rescisão? 

 A forma de recomposição se dará da seguinte forma: 
• Os valores relativos à suspensão dos reajustes deverão ser diluídos em 12 (doze) parce-
las iguais e sucessivas, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021; 
• A pedido do beneficiário ou da pessoa jurídica contratante à operadora de plano de saú-
de, ou administradora de benefícios, poderá ser permitida a recomposição da suspensão 
dos reajustes em número inferior de parcelas; 
• Poderá ser permitida a recomposição da suspensão dos reajustes em número superior 
de parcelas, desde que haja concordância entre as partes.  

 É permitida a recomposição dos reajustes suspensos em número inferior a 12 par-
celas, desde que haja comprovação do pedido pelo beneficiário ou pela pessoa jurídica 
contratante à operadora/administradora de benefícios.  

 Não. Os reajustes foram suspensos no período de setembro a dezembro de 2020, 
não havendo possibilidade de cobranças de reajustes nesse período. Ademais, estabele-
ceu-se a diluição dos reajustes suspensos em 12 parcelas iguais e sucessivas, a partir de 
janeiro de 2021, determinação que não se altera se o contrato tiver sido rescindido antes 
do início ou do fim da cobrança.
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4 - 

5 - 

6 - 

Nos casos em que o beneficiário exerça portabilidade de carências para outra 
operadora, a cobrança dos reajustes suspensos também deverá ser diluída em 
12 parcelas iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2021?  

Para a concessão da comprovação de adimplência para fins de portabilidade, o 
beneficiário deverá ter quitado todas as parcelas da recomposição do reajuste? 

Como a operadora deverá proceder nos casos de rescisão contratual a pedido 
do contratante (pessoa física ou pessoa jurídica) para fins de recomposição dos 
reajustes suspensos? 

 Sim. As parcelas referentes à recomposição dos reajustes deverão ser cobradas a 
partir de janeiro de 2021, e continuarão sendo devidas mesmo após o exercício do instru-
mento de portabilidade de carências para outra operadora.   
 A adimplência do beneficiário deverá ser verificada no momento do gozo do instru-
mento da portabilidade de carências. Desde que ainda não vencidas, as parcelas relativas 
à recomposição do reajuste não se configuram inadimplência para fins do exercício da 
portabilidade de carências.   

 O beneficiário deverá estar em dia com as parcelas que já tiverem vencido até aquele mo-
mento. Não poderá ser imposta ao beneficiário a antecipação das parcelas sem a sua anuência.

 Em caso de cancelamento de contratos durante o período de cobrança dos valores sus-
pensos, a operadora deverá manter o parcelamento e a cobrança das parcelas restantes.  
Em caso de cancelamento de contratos no período de setembro a dezembro de 2020, será 
permitida a cobrança dos valores suspensos a título de reajuste (anual ou por mudança de faixa 
etária), desde que ocorra a partir de janeiro de 2021:  
• Os valores relativos à suspensão dos reajustes deverão ser diluídos em 12 (doze) parcelas 
iguais e sucessivas, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021; 
• A pedido do beneficiário ou da pessoa jurídica contratante à operadora de planos 
de saúde ou administradora de benefícios, poderá ser permitida a recomposição da 
suspensão dos reajustes em número inferior de parcelas; 
• Poderá ser permitida a recomposição da suspensão dos reajustes em número 
superior de parcelas, desde que haja concordância entre as partes.   
 Para cobrança de forma diferente das 12 parcelas iguais e sucessivas, 
deverá haver concordância do contratante.
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8 - 

9 - 

As operadoras poderão ofertar desconto referente à recomposição dos reajus-
tes para os contratantes/beneficiários que optarem pelo pagamento à vista ou 
em número inferior de parcelas os valores?

Como o beneficiário que tenha dúvidas ou discorde da forma de recomposição 
deverá proceder?  

 Sim, desde que, dentro de um mesmo contrato (coletivo ou individual/familiar) não 
haja diferenciação entre o desconto oferecido aos beneficiários e que se inicie a cobrança 
em janeiro/2021. Caso haja oferta de desconto a algum contrato agrupado, a mesma ofer-
ta deve ser estendida a todos os contratos agrupados da operadora. 

 Sugere-se que o contratante primeiramente entre em contato com a operadora do 
seu plano de saúde a fim de dirimir as dúvidas. No caso da permanência das dúvidas/re-
clamações, o contratante poderá procurar um dos canais de atendimento da ANS: 

Disque ANS 0800 701-9656  

Fale Conosco (formulário eletrônico) no portal www.ans.gov.br   

Central de atendimento para deficientes auditivos: 0800 021 2105  

7 - Como a operadora deverá proceder caso não seja possível emitir a cobrança do 
parcelamento do reajuste suspenso em janeiro de 2021? 

 No caso da impossibilidade de se iniciar a cobrança dos reajustes suspensos em 
janeiro 2021, a operadora deverá iniciar a cobrança no mês seguinte (fevereiro), sendo 
permitido atrasar no máximo em 2 (dois) meses a cobrança da primeira parcela, devendo 
ser observado o prazo de diluição do Comunicado nº 87 (12 meses; período inferior a 12 
meses, se autorizado pelo contratante; e período superior a 12 meses, se houver concor-
dância entre as partes). Ressalte-se que todas as parcelas deverão ter o mesmo valor.

http://www.ans.gov.br
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Seguro para motocicleta

Luiz Carlos Checozzi 
                         é do escritório 
           Checozzi & Advogados 
     Associados, especializado 
                               em seguros.

Mais informações em
www.checozzi.adv.br 

Tel 41 3024-0571

Cancelamento unilateral de 
contrato de seguro de vida

 A questão de fundo que se coloca é sobre a possi-
bilidade de cancelamento ou mesmo de alteração subs-
tancial em detrimento das condições existentes, de con-
trato de seguro de vida com período de vigência anual, 
mas renovado automaticamente durante muitos anos?
 A pretensão de cancelamento ou mesmo de 
modificação unilateral por parte da seguradora implica 
abominável ofensa ao princípio da boa-fé previsto no 
Código de Defesa do Consumidor, eis que, contratos 
de muitos anos em vigor sempre restaram cumpridos 
pelos segurados.
 A mera intenção da seguradora de rescindir o 
contrato unilateralmente ou impor ao segurado mo-
dificações essenciais ao contrato, já é ofensiva ao prin-
cípio da boa-fé amparado pelo Código de Defesa do 
Consumidor, eis que acena para o desequilíbrio con-
tratual em detrimento da parte  mais fraca na relação 
(hipossuficiente). 
 Não pode uma pessoa, presumivelmente já de 
idade avançada, ser privada da manutenção do vín-
culo contratual de seguro de vida, há anos mantido, 
sob a alegação de que não convém financeiramente 
à seguradora, o que lhe acarretaria frustração da sua 
expectativa de segurar a própria vida, pois que prova-
velmente não poderá contratar novo seguro de vida 
seja em razão da idade avançada ou por não mais dis-
por de saúde integral. 
 A seguradora não detém, de forma absoluta, po-
deres para, ao livre alvedrio, simplesmente rescindir, ou 
melhor, não renovar contrato de seguro, somente por-
que ele não lhe é mais lucrativo. 
 Contrato de seguro com as características e ele-

mentos acima explicitados deve vigorar por prazo 
indeterminado, mantidas as suas condições 

e sob a condicionante do adimple-
mento da obrigação principal do 

segurado que é a de pagar 
pontualmente o res-

pectivo prêmio. 

 Quem tem carro e moto muitas vezes 
opta em não fazer o seguro da motocicle-
ta. Um dos motivos é que esse seguro até 
pode sair mais caro que o do automóvel. 
Mas isso é relativo!
 Dentre os motivos é que elas são mais 
visadas por ladrões e o número de acidentes 
envolvendo motocicletas é bem maior que o 
de outros veículos.
 As seguradoras costumam ofertar 
seguro para motos acima de 90 cilindradas. 
Entre as coberturas oferecidas estão danos 
a terceiros, furtos, incêndio e colisão. Muitas 
seguradoras ainda oferecem benefícios e van-
tagens como desconto em oficinas e serviços.
 As coberturas básicas são as obrigató-
rias. As adicionais podem ser incluídas apenas 
se você considerar necessário ou que o seu 
corretor lhe sugerir. Por isso é importante ter 
o apoio de um.
 As coberturas básicas mais comuns in-
cluem remoção, assistência em caso de pane 
seca, assistência para continuidade da via-
gem ou para aguardar a moto ser reparada e, 
ainda, cobertura para dano integral ou parcial 
por incêndio, colisão, roubo ou furto.
 Algumas seguradoras oferecem na co-
bertura básica mão de obra gratuita até para 
reparos emergenciais na sua casa. Entre as 
coberturas adicionais estão danos a terceiros 
e despesas extraordinárias, como reembolso 
para despesas com luva, capacete etc.
 As coberturas sofrem variação de 
seguradora para seguradora e têm impacto 
direto no preço final do seguro. Por isso, é 
importante analisar a apólice com cuidado 
antes de fechar negócio e, como já dissemos, 
ter orientação de um corretor.
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assume gestão do 
 Todos os pedidos de indenização 
para recebimento do Seguro Dpvat, de aci-
dentes que ocorreram a partir do dia 1º de 
janeiro passado, agora deverão ser solicita-
dos à Caixa Econômica Federal (CEF). 
 Os pedidos para recebimento rela-
tivos a acidentes ocorridos até 31 de de-
zembro de 2020 deverão ser requeridos à 
Seguradora Líder, que era quem adminis-
trava o seguro até então.
 A Caixa começou a administrar o 
seguro depois de um acordo com a Supe-
rintendência de Seguros Privados (Susep), 
responsável pelo seguro. 
 De acordo com a Susep, a mudança 
de gestão foi planejada com o Ministério da 
Economia desde o final de novembro do ano 
passado. De acordo com a Caixa, os atendi-
mentos nas agências já estão ocorrendo. 

 Ainda neste mês de fevereiro será 
criado o aplicativo do Dpvat para facili-
tar as solicitações, que poderão ser feitas 
pela internet.
 A comunicação do resultado da 
análise será em 30 dias após o pedido de 
indenização e entrega dos documentos 
necessários. O pagamento será feito pelo 
aplicativo desenvolvido pelos emprega-
dos do banco, o Caixa Tem - o mesmo 
utilizado para o pagamento do auxílio 
emergencial.
 Solange Vieira, Superintendente da 
Susep, explica que decidiu pela escolha 
da Caixa para ser a nova gestora do se-
guro por sua capilaridade e experiência 
em políticas públicas. “Uma das exigências 
feitas para contratação foi que, em caso 
de algum problema, tivesse o atendimento 
presencial”, informa.
 Para o presidente da Federação Na-
cional das Associações do Pessoal da Caixa 

Econômica Federal (Fenae), Sergio Take-
moto, a gestão do Dpvat é bem-vinda 

por ser mais uma política pública para 
melhorar o serviço para a população, 
mas lembra ser mais uma responsabi-
lidade para os empregados, que estão 
sobrecarregados. “Esta é uma função 
do banco público, mas alertamos para 

a necessidade de mais contratações para 
a Caixa. Temos um deficit de quase 20 mil 

trabalhadores. Para atender a população de 
forma adequada, o banco precisa aumentar 
o quadro de pessoal”, ressalta.
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Regras de indenização não mudam

  O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explica que todos os 
pagamentos do seguro serão realizados “única e exclusivamente” pelo 
aplicativo Caixa Tem. “É o banco digital da Caixa, onde as contas são 
gratuitas e onde há uma grande pulverização de todos os brasileiros nos 

lugares mais remotos, como já demonstramos pelo pagamento do auxílio 
emergencial, do saque imediato emergencial do FGTS e do BEM”, disse.
 Guimarães explica que mais de 105 milhões de pessoas já têm a conta 
digital do banco e a estimativa é que em torno de 500 mil pessoas ao 

ano tenham demandas do Dpvat. “A grande maioria já deve ter conta no 
banco digital da Caixa, no Caixa Tem. E quem não tiver, nós abriremos a conta de graça. Esse 
é um movimento muito importante para minimizar problemas, fraudes, em especial para 
pessoas mais humildes, eliminando os intermediadores”, explica.
 A solicitação é gratuita e pode ser feita tanto pela vítima quanto pelo beneficiário. 
Em caso de dúvidas, basta acessar a página do Dpvat no portal da Caixa. Nos telefones 
4020-1596 para capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 022 12 04 para outras regiões, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados nacionais); ou em um dos diversos 
pontos físicos de atendimento espalhados pelo Brasil.
 Acesse AQUI o link da página do Dpvat na Caixa Econômica.

 Não há nenhuma mudança nas regras 
de indenização. O Dpvat indeniza vítimas de 
acidentes de trânsito, sejam motoristas, pas-
sageiros ou pedestres, brasileiros ou estran-
geiros, independentemente da culpa.   
 A indenização é paga em casos de 
morte, invalidez permanente total ou parcial 
e para o reembolso de despesas médicas 
e hospitalares da rede privada por danos 
físicos causados por acidentes com veículos 
automotores de via terrestre ou por suas 
cargas. Estão enquadrados os acidentes de 
trânsito envolvendo carros, motos, cami-
nhões, caminhonetes, ônibus e tratores 
(sujeitos ao licenciamento do Detran).
 Nos casos de morte, o valor da in-
denização é de R$ 13,5 mil. Nos casos de 
invalidez permanente, o valor é de até R$ 
13,5 mil, variando conforme a lesão da víti-
ma. Já as despesas médicas e hospitalares 
são reembolsadas em até R$ 2,7 mil, con-
siderando os valores gastos pela vítima em 

seu tratamento. O prazo para solicitação é 
de até três anos da data do óbito, ciência da 
invalidez ou do acidente, conforme o caso.
 O seguro é pago anualmente por 
todos os proprietários de veículos automo-
tores. Para este ano, entretanto, o Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP) apro-
vou valor zero para o Dpvat, ou seja, ele não 
será cobrado dos consumidores.
 De acordo com a Susep, isto só foi 
possível porque há um excedente de recur-
sos, pago pelos proprietários de veículos 
no passado, que hoje gira em torno de R$ 
4,3 bilhões. “Com certeza teremos recursos 
para todo ano. É uma redução financeira 
significativa para todos os contribuintes do 
país”, disse a superintendente da Susep, 
Solange Vieira.
 Segundo ela, ainda no primeiro se-
mestre deste ano o governo deve encami-
nhar um projeto ao Congresso para discutir 
uma nova política para o Dpvat.

Pagamentos serão exclusivamente 
pelo aplicativo Caixa Tem

https://www.caixa.gov.br/servicos/dpvat/Paginas/default.aspx
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Veja como será o processo 
após dar entrada no pedido

 Ao dar entrada, a vítima ou o benefi-
ciário receberá um número de registro que 
é chamado de Sinistro. Com este número 
em mãos, é possível acompanhar o anda-
mento do processo diretamente pelo What-
sApp (21) 96781-3444 ou pelo chat. Nestes 
canais, é possível, também, tirar dúvidas 
sobre o Seguro.
 Com a documentação completa e 
correta, a análise do pedido é realizada em 
até 30 dias e, quando devido, o pagamento 
é feito na conta – corrente ou poupança – 
informada pela vítima ou pelo beneficiário 

no momento do pedido de indenização.
 Reconhecido como um relevante 
instrumento de proteção social dos mais de 
211 milhões de brasileiros, o Seguro Dpvat 
oferece cobertura abrangente para todas as 
vítimas de acidentes de trânsito registrados 
em território nacional. 
 Dados estatísticos da Seguradora 
Líder apontam que, entre 2011 e 2020, mais 
de 4,7 milhões de pessoas foram beneficia-
das com o Seguro. Tais números contempla-
ram, principalmente, jovens na faixa dos 18 
a 34 anos.
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Nosso objetivo é popularizar 
o mercado de seguros!

 Nossa proposta consiste em levar informações de forma 
clara para que mais pessoas se conscientizem da importância de 
segurar seus bens mais preciosos.

Seguro é Seguro!
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Acender o pisca-alerta com o veículo em movi-
mento é um erro. Conheça, conserve e respeite 
as leis e sinais de trânsito. Seja um motorista 
consciente.

Faça revisões periódicas em seu veículo, manten-
do-o em boas condições de funcionamento. O 
licenciamento e a documentação do seu veículo 
devem estar sempre em dia. 

Use o acostamento para fazer retornos ou 
para entrar à esquerda em estradas e rodo-
vias. Em caso de acidente, informe as au-
toridades imediatamente, para garantir um 
pronto atendimento às vítimas.

Não ligue o pisca alerta com o 
carro em movimento

Mantenha seu veículo em boas 
condições de funcionamento

Use o acostamento para 
fazer retornos
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Se estiver cansado, com sono ou estresse, sua 
atenção também fica comprometida ao volante. 
Nunca use bebidas alcoólicas ou medicamentos 
que prejudiquem seus reflexos ao dirigir.

Não adianta exceder a velocidade se você tem 
que parar em sinais e cruzamentos. Respeitando 
essas regras você evita multas e apreensão do 
seu veículo.

Se estiver com sono ou usar 
bebida alcoólica não dirija

Respeite as regras de trânsito 
para evitar multas 

mailto:atendimento%40morandiniseguros.com.br?subject=
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Arábia Saudita anuncia criação de cidade ecológica, sem carros

Setran de Curitiba alerta para site falso de leilão de veículos

 A Arábia Saudita, o maior exportador 
mundial de petróleo bruto, anunciou a criação 
de uma cidade ecológica com “zero carros, 
zero estradas, zero emissões de CO²” no 
Neom, área no noroeste do país que se en-
contra em desenvolvimento.  
 Uma região futurista e turística, Neom 
está na lista dos muitos megaprojetos em 
curso para diversificar a economia da Arábia 
Saudita, que depende fortemente da exporta-
ção do petróleo.
 “Como presidente da direção da Neom, 
apresento “The Line”, uma cidade que pode 
acomodar 1 milhão de habitantes, tem 170 
quilômetros de comprimento e preservará 95% 
das áreas naturais”, anunciou o príncipe her-
deiro Mohammed bin Salman em comunicado 
transmitido na televisão.
 “Não haverá carros, estradas e terá 

emissões zero de carbono”, acrescentou o líder 
do país, que é a maior economia do mundo 
árabe, mas regularmente classificada entre os 
estados mais poluidores do mundo.
 A cidade pensada para pedestres terá 
serviços como escolas e centros de saúde, 
bem como espaços verdes e transportes públi-
cos de alta velocidade, que não fazem mais 
de 20 minutos de viagem, de acordo com um 
comunicado de imprensa.

 A Superintendência de Trânsito (Se-
tran) de Curitiba denunciou na Polícia Civil 
um site falso que começou a circular neste 
início de ano com oferta de veículos em lei-
lão, supostamente com a chancela do órgão 
municipal. 
 O endereço eletrônico falso (setran-

leiloes.com/br/) contém telefones e e-mails 
que não correspondem aos reais e, ainda, se 
intitula como “site oficial” para os leilões da 
Setran. O boletim de ocorrência foi feito na 
manhã desta quarta-feira (6/1).
 A Setran destaca que todas as infor-
mações e a indicação de leilões oficiais (com 
os editais publicados) têm publicação no 
site (https://transito.curitiba.pr.gov.br/patio/
leilao-eletronico-de-veiculos/52) com domí-
nio do município (sempre com a extensão 
.curitiba.pr.gov.br), que então direciona para 
o endereço correto.
 A última edição de leilão do órgão 
municipal foi realizada no fim de 2020.

https://setranleiloes.com/br/
https://setranleiloes.com/br/
https://transito.curitiba.pr.gov.br/patio/leilao-eletronico-de-veiculos/52
https://transito.curitiba.pr.gov.br/patio/leilao-eletronico-de-veiculos/52
https://www.curitiba.pr.gov.br/
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Confira
as edições anteriores da 

Seguro é Seguro.

E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.

Edição de Dezembro Edição de Janeiro
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Viaje! Use máscara e Viaje! Use máscara e 
faça seguro viagem!faça seguro viagem!

 Apesar de o momento ser delicado, por conta da pandemia, 
que tem registrado avanços em todo o mundo, muita gente preten-
de fazer as malas neste final de ano rumo a algum lugar onde seja 
possível espairecer dos dias turbulentos que vivemos em 2020.
      Uma pesquisa feita pela Paraná Turismo aponta que, mesmo 
com o coronavírus à solta, 72% dos pesquisados pretendem viajar 
até o mês de março de 2021. Para quem vai, tão importante quanto 
usar máscara, é fazer seguro viagem. Confira detalhes na página 12.

Veja também:

Confira dicas para se prevenir de golpes 
financeiros neste final de ano; Página 07

Veja 5 soluções para festas de finais de ano 
da “firma”, sem aglomerações; Página 10

Habilitações vencidas em 2020 terão um 
ano a mais de validade; Página 19

Fraudes contra seguros de automóveis 
aumentaram 211%. Página 22
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Os veículos mais visados Os veículos mais visados 
por ladrões em 2020por ladrões em 2020

 Quando você vai comprar um veículo, novo ou usado, considera aqueles que são mais visa-
dos pelos ladrões? E se ainda vai fazer sua primeira compra, levaria isso em conta? Então, saiba quais 
foram os veículos mais furtados ou roubados pelos ladrões em 2020. A Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), órgão do governo federal que regulamenta o mercado, atualiza mensalmente uma 
lista com o número de seguros feitos e o índice de roubo de cada modelo. Página 13

Veja também:

Donos de veículos não precisarão pagar Dpvat 
este ano. Página 7.

Liberada consulta do valor do pagamento do 
IPVA. Página 19.

Você incluiu fazer seguro nas suas promessas 
de final de ano? Página 20.

https://www.instagram.com/revistaseguroeseguro/
https://www.facebook.com/revistaseguroeseguro/
http://www.nota10.com.br/revistaseguroesegurodezembrofinal.pdf
http://www.nota10.com.br/revistaseguroesegurojaneiro21_.pdf

