
Dados do cliente

Informações adicionais

Declaração

DS
37

 - 0
3/

20
18

Nome completo CPF

Data de nascimento Documento de identidade Data de expedição

Órgão emissor/UF Nacionalidade Estado civil

Endereço

Cidade Bairro UF CEP

DDD

Curso/Custo mensal do seguro: Medicina R$ 12,90

Local e data Assinatura do proponente

Telefone residencial DDD Telefone celular E-mail

Corretor (Nº registro - SUSEP) 
WIZ – 10.0109541 05631 – Caixa Seguradora

Cód. Seguradora 

Proposta de Seguro Prestamista - FIES

O grupo Caixa Seguradora reúne empresas de Seguros, Previdência, Consórcios, Capitalização e Saúde. Contatos da Caixa Seguradora: Serviços e 
Relacionamento: 3004 4000 (capitais e regiões metropolitanas); 0800 702 4000 (demais regiões) / Assistência Dia & Noite e sinistros: 0800-722-2492 / 
SAC: Sugestões Dúvidas, Reclamações e Cancelamentos: 0800-702-4280 / Ouvidoria : 0800-702-4240 / CAS - Central de Atendimento ao Surdo: 
0800-702-4260. Ouvidoria Caixa Seguradora: 0800 702 4240  - Reclamações não atendidas satisfatoriamente por outros canais, ou sugestões e elogios. 
Para facilitar/agilizar o atendimento da Ouvidoria, informe o número de protocolo anterior fornecido pelo SAC ou demais canais de atendimento. 
Horário de atendimento das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, exceto feriados nacionais.

Declaro que as informações contidas nesta Proposta são verdadeiras e completas e assumo total responsabilidade pela sua exatidão. 
Estou ciente de que qualquer indenização por sinistro somente será liquidada após o pagamento do prêmio devido, a caracterização do 
evento coberto e o seu amparo pelo presente seguro e que, de acordo com o artigo 766 da Lei no 10.406/02 (Código Civil Brasileiro), se 
tiver omitido circunstâncias que possam influir na aceitação e/ou taxação do risco pela Seguradora, perderei o direito a qualquer 
indenização, sem restituição do prêmio total pago.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Este seguro é por prazo determinado tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução 
dos prêmios pagos nos termos da apólice.

O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu 
registro na SUSEP, nome completo e CNPJ.

Outro R$ 4,60:


