
CERTIFICADO INDIVIDUAL DO SEGURO 
 

DADOS GERAIS 

Certificado Nº:  Número da Sorte:  

Apólice: 7700000414 Processo(s) Susep: Ramo 0977 (Prestamista) 15414.000704/2006-91 

 

Seguradora: Sompo Seguros SA CNPJ: 61.383.493/0001-80 Registro Susep: 05720 

Estipulante: REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI CNPJ: 12.515.796/0001-02 

Corretor: MILLER T C SEG Registro Susep: 00405337 

DADOS DO SEGURADO 

Nome: CPF:  

Número do Cartão: Plano Contratado: CLT ou Autônomo 

Endereço: Plano de Seguro: OURO OU PRATA 

Telefone: Cidade: Estado: 

 

DADOS DO SEGURO 

Vigência se inicia com o pagamento da primeira parcela  Início 24 hrs de: 
 

Fim 24 hrs de: 

 

COBERTURAS E LIMITES – PLANO A (CLT) 

Coberturas 
Limite Máximo de Indenização 

por CPF 
Carência Franquia 

Prêmio Liquido de 
IOF 

Morte Acidental Saldo devedor limitado a R$ 800 Não Há Não Há R$ 0,03 

Invalidez Permanente Total por 
Acidente 

Saldo devedor limitado a R$ 800 Não Há Não Há R$ 0,02 

Perda de Renda por 
Desemprego 

Até 3 parcelas de até R$ 200 cada 30 Dias 15 Dias R$ 5,51 

Assistência Funeral Individual 
(Com Reembolso) 

R$ 2.000 Não Há Não Há R$ 2,31 

Prêmio Total: R$ 7,90 IOF 0,38% = R$ 0,03 Pró-Labore: 62% 

 

COBERTURAS E LIMITES - PLANO B (AUTONÔMO) 

Coberturas 
Limite Máximo de Indenização 

por CPF 
Carência Franquia 

Prêmio Liquido de 
IOF 

Morte Saldo devedor limitado a R$ 800 Não Há Não Há R$ 0,03 

Invalidez Permanente Total por 
Acidente 

Saldo devedor limitado a R$ 800 Não Há Não Há R$ 0,02 

Perda de Renda por 
Incapacidade Física 

Temporária por Acidente ou 
Doença 

Até 3 parcelas de até R$ 200 cada 
30 Dias 

(Doença) 
15 Dias R$ 5,51 

Assistência Funeral Individual 
(Com Reembolso) 

R$ 2.000 Não Há Não Há R$ 2,31 

Prêmio Total: R$ 7,90 IOF 0,38% = R$ 0,03 Pró-Labore: 62% 

 

CAPITALIZAÇÃO 

Sorteio Mensal: R$ 5.000 (Cinco Mil Reais) brutos de Imposto de Renda. 

 

DADOS DE PAGAMENTO 

Prazo de Pagamento: Mensal Forma de Pagamento: Cartão Periodicidade do Pagamento: Mensal 

Em caso de falta de pagamento de parcela mensal (após a primeira), as coberturas deste seguro serão 
suspensas e, em caso de sinistro, não haverá direito às coberturas de seguro. Não poderá ser aceito o prêmio 
vencido referente ao período de suspensão da cobertura. A cobertura será reabilitada a partir da data de 
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pagamento do prêmio de seguro. Em caso de falta de pagamento por 60 (sessenta) dias, o seguro será 
cancelado. 

 

BENEFICIÁRIOS 

Beneficiários: O Beneficiário será sempre o Estipulante até o limite do valor do saldo devedor da dívida contraída ou 
do compromisso assumido, existente na data do sinistro do Segurado, desde que respeitado o limite do capital 
segurado estipulado na apólice. 
Para a Assistência Funeral, em caso de reembolso, o Beneficiário será o responsável pelo pagamento das despesas 
com o funeral. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS COBERTURAS, DIREITOS E RESTRIÇÕES SÃO DESCRITAS NO 

MANUAL DO SEGURADO, ENTREGUE JUNTO DESTE CERTIFICADO DE SEGURO E DISPONÍVEIS NOS CANAIS 

DE COMUNICAÇÃO COM O SEGURADO ATRAVÉS DO WEBSITE:  https://www.cartaorealcard.com.br/. 

O segurado poderá desistir do Seguro no prazo de 7(sete) dias corridos a contar da emissão do Certificado e exercerá 
seu direito de arrependimento através do mesmo canal de contratação do seguro ou na Central de Atendimento: 0800 
644 17 37). 

Informações, dúvidas, reclamações, cancelamento, alteração de dados do Segurado: 0800 644 17 37 E-mail: 
atendimento@cartaorealcard.com.br 
Ouvidoria 0800 773 25 27.  
Central de Atendimento Gratuito SUSEP: 0800 021 8484 - Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9h30 ás 17h00).  
SAC SOMPO: 0800 771 97 19 (atendimento 24 horas), Deficiente Auditivo e de Fala - 0800 77 19 759 Assistência 
Funeral – 0800 016 27 27 

As condições contratuais deste produto poderão ser consultadas no endereço eletrônico 
http://www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1, de acordo com o número de processo constante deste 
certificado. 

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. Atendimento Exclusivo ao Consumidor: 0800 021 84 84. 

A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua 
comercialização. 

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, CNPJ ou CPF. 

 
 

 
____________________________________________________ 

Assinatura Representante Seguradora 
 

https://www.cartaorealcard.com.br/
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Este Manual contém as principais condições do seu seguro e não altera/substitui os termos das Condições 
Gerais processo Susep 15414.000704/2006-91, cadastradas na Susep, disponíveis para consulta em: 
https://www.cartaorealcard.com.br/. 

 
1. GRUPO SEGURÁVEL E CONDIÇÕES PARA ADESÃO 
Poderão ser incluídos neste seguro, após conhecerem as condições do produto, todos os clientes do Estipulante, titulares 
do cartão Real Card e que tenham entre 16 (dezesseis) e 65 (sessenta e cinco) anos na data de adesão, desde que 
sejam aceitos pela Seguradora. 
 
2. COBERTURAS 
2.1. Morte Acidental (Indenização Especial por Acidente): Garante o pagamento, total ou parcial, do saldo devedor 
do Segurado junto ao Estipulante, respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado, em caso de morte acidental 
do Segurado, exceto se decorrente dos riscos excluídos constantes neste documento. 
2.2. Invalidez Permanente Total Por Acidente: Garante o pagamento, total ou parcial, do saldo devedor do 
Segurado junto ao Estipulante, respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado, em virtude de lesão física causada 
por acidente pessoal coberto, e desde que tais lesões sejam insuscetíveis de reabilitação ou recuperação pelos meios 
terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, exceto se decorrente dos riscos excluídos constantes neste 
documento. 
2.2.1. A invalidez total e permanente por acidente caracteriza-se exclusivamente com os seguintes diagnósticos: 
a) Perda total da visão de ambos os olhos; 
b) Perda total do uso de ambos os membros superiores; 
c) Perda total do uso de ambos os membros inferiores; 
d) Perda total do uso de ambas as mãos; 
e) Perda total do uso de um membro superior e de um membro inferior; 
f) Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés; 
g) Perda total do uso de ambos os pés; 
h) Alienação mental total e incurável; 
i) Nefrectomia bilateral. 
2.3. Perda de Renda por Desemprego Involuntário (CLT): Garante o pagamento, total ou parcial, do saldo devedor 
do Segurado junto ao Estipulante, respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado, no caso do segurado ter o seu 
contrato de trabalho rescindido por iniciativa do Empregador, desde que ocorrido após o período de carência e respeitado 
o período de franquia, exceto se decorrente dos riscos excluídos constantes neste documento. 
2.3.1. Esta cobertura se destina aos empregados sob o regime celetista que, para terem direto à indenização, 
precisam contar com um período mínimo de 12 (doze) meses de trabalho ininterrupto com o mesmo empregador, 
com uma jornada mínima de 30 (trinta) horas semanais. 
2.3.2. Carência: Período de 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos a contar da data de adesão. 
2.3.3. Franquia: O Segurado deverá permanecer desempregado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e 
ininterruptos para ter direito à indenização. 
2.4. Perda de Renda por Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença (autônomo): Garante o pagamento, 
total ou parcial, do saldo devedor do Segurado junto ao Estipulante, respeitado o Limite Máximo de Indenização 
contratado, caso o segurado se torne total e temporariamente incapaz para o exercício de toda e qualquer atividade 
laborativa em razão de acidente pessoal ou doença, desde que ocorrido após o período de carência e respeitado o 
período de franquia, exceto se decorrente dos riscos excluídos constantes neste documento. 
2.4.1. Esta cobertura se destina aos os profissionais liberais ou autônomos que, para terem direto à 

indenização, precisam contar com um período mínimo de 12 (doze) meses de trabalho liberal ou 
autônomo. 

2.4.2. Carência: Período de 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos a contar da data de adesão apenas para os 
casos de doença. 
2.4.3. Franquia: O Segurado deverá permanecer desempregado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e 
ininterruptos para ter direito à indenização. 
2.5. Assistência Funeral: garante, em caso de morte do segurado, o reembolso das despesas realizadas com o 
funeral ou a prestação de serviço de assistência, até o valor do capital segurado contratado, exceto se decorrente de 
Riscos Excluídos e observadas as demais Condições Contratuais. 

https://www.cartaorealcard.com.br/
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3. RISCOS EXCLUÍDOS 
3.1. Riscos Excluídos Gerais: 
Estão excluídos de todas as coberturas deste seguro os eventos ocorridos em consequência direta ou 
indireta de: a) uso de material nuclear, para quaisquer fins, incluindo a explosão nuclear provocada ou não, bem 
como a contaminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes; b) atos ou operações de 
guerra, declarada ou não, de guerra química ou bacteriológica, de guerra civil, de guerrilha, de revolução, 
agitação, motim, revolta, sedição, sublevação, atos terroristas ou outras perturbações da ordem pública e delas 
decorrentes, exceto quando da prestação de serviço militar ou de atos de humanidade em auxílio de outrem; c) 
tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza; d) 
doenças, acidentes ou lesões preexistentes a adesão ao seguro, de conhecimento do Segurado e não declaradas 
na Proposta de Adesão; e) suicídio e sua tentativa ocorridos nos 2 (dois) primeiros anos contados da adesão do 
segurado ao seguro; f) condução ou pilotagem, por parte do Segurado, de veículos terrestres, aquáticos, aéreos 
e similares sem a devida habilitação legal; g) ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por 
necessidade justificada, exceto quando do exercício de serviço militar, da prática de atos de humanidade em 
auxílio de outrem, da utilização de meio de transporte mais arriscado ou da prática de esporte; h) atos ilícitos 
dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo 
representante, de um ou de outro; h1) nos seguros contratados por pessoas jurídicas, a exclusão do item acima 
aplica-se aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores, aos beneficiários e aos seus 
respectivos representantes; i) epidemias e pandemias declaradas por órgão competente e envenenamento em 
caráter coletivo. 
3.2. Ricos Excluídos da Cobertura de Invalidez Permanente Total Por Acidente: 
Além dos riscos acima especificados, estão excluídos desta cobertura também: a) doenças (incluídas as 
profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta 
ou indiretamente, por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias resultantes de 
ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto; b) lesões decorrentes, dependentes, 
predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou micro-traumas cumulativos, ou que tenham relação de 
causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como Lesões por Esforços Repetitivos – 
LER, Doenças Osteo-Musculares relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo 
– LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico–científica, bem como suas consequências pós- 
tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; c) denominados acidentes médicos (apoplexia, 
congestão, síncope, vertigem, edema agudo, enfarte do miocárdio, trombose, acidente vascular cerebral ou 
outros); d) perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes 
da ação de produtos químicos ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico em decorrência de 
acidente coberto; e) viagens em aeronaves não homologadas ou que não possuam, em vigor, o competente 
atestado de navegabilidade; em aeronaves oficiais ou militares em operações que não sejam de simples 
transporte ou de condução de autoridades ou de passageiros; em aeronaves furtadas ou sequestradas. 
3.3. Ricos Excluídos da Cobertura de Perda de Renda por Desemprego Involuntário: 
Além dos riscos acima especificados, estão excluídos desta cobertura também: a) abandono ou pedido de 
demissão voluntária do trabalho; b) demissão por justa causa do trabalhador Segurado; c) pensão ou 
aposentadoria do trabalhador Segurado; d) demissão por exoneração de cargo; e) programas de demissão 
voluntária (PDV), incentivados pelo empregador do Segurado; f) estágios e contratos de trabalho temporário em 
geral; g) falência do empregador; h) campanhas de demissões em massa, caracterizada no caso de empresas 
que demitam mais de 10% (dez por cento) de seu quadro de pessoal no mesmo mês; e, i) demissões decorrentes 
do encerramento das atividades do empregador. 
3.4. Ricos Excluídos da Cobertura de Perda de Renda por Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença: 
Além dos riscos acima especificados, estão excluídos desta cobertura também: a) hospitalização para check-up; 
b) gravidez e suas consequências; c) tratamento para esterilização, fertilização e mudança de sexo; d) cirurgias 
plásticas, exceto aquelas com finalidade comprovadamente restauradora de função diretamente afetada por 
eventos cobertos pelo seguro; e) tratamento para obesidade em suas várias modalidades; f) procedimentos não 
previstos no Código Brasileiro de Ética Médica e os não reconhecidos pelo Serviço Nacional de Fiscalização de 
Medicina e Farmácia; g) doenças infecciosas de notificação compulsória, bem como toda e qualquer 
consequência, inclusive infecções oportunistas delas decorrentes; e h) distúrbios ou doenças psiquiátricas, bem 
como quaisquer eventos ou consequências deles decorrentes. 



MANUAL DO SEGURADO 
 

4. VIGÊNCIA 
4.1. A vigência individual será 12 (doze) meses e terá início às 24 (vinte e quatro) horas da data de pagamento da 
primeira parcela, podendo ser renovada automaticamente, por igual período. 
4.2. 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. 
 
5. SINISTRO 
5.1. O aviso de sinistro deverá ser feito pelo Segurado ou pelo seu representante à Seguradora através do 
atendimento@cartaorealcard.com.br. Esta comunicação não dispensa a obrigatoriedade da apresentação dos seguintes 
documentos: 
5.1.1. Geral: 
Documentos do Segurado 
a) Cópia da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de residência do Segurado. 
5.1.2. Morte: 
Em caso de morte acidental, incluir os seguintes documentos, sendo que as cópias deverão ser autenticadas: 
a) Cópia da Certidão de Óbito do Segurado; 
b) Radiografias do Segurado (quando houver); 
c) Guia de internação hospitalar (quando houver); 
d) Declaração médica indicando causa mortis com firma reconhecida. 
e) Cópia da Carteira de habilitação, somente para os casos onde o Segurado era o condutor do veículo; 
f) Cópia do Laudo de Dosagem Alcoólica e/ou Toxicológico, caso esta informação não conste do Laudo de Exame 
de Corpo Delito; 
g) Cópia da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), nos casos de Acidente de Trabalho; 
h) Cópia do Boletim de Ocorrência ou Certidão de Ocorrência Policial, se for o caso; 
i) Cópia do Laudo de Exame de Corpo Delito (IML); 
j) Cópia do Auto de Reconhecimento de cadáver, se a morte for por carbonização. 
5.1.3. Invalidez Permanente Total Por Acidente: 
a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (quando houver); 
b) Radiografias do Segurado (quando houver); 
c) Guia de Internação Hospitalar (quando houver); 
d) Cópia da Carteira de Habilitação, somente para os casos onde o Segurado era o condutor do veículo; 
e) Cópia do Laudo de Dosagem Alcoólica e/ou Toxicológico, caso esta informação não conste do Laudo de exame 
de Corpo Delito; 
f) Cópia da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), no caso de acidente de trabalho; 
g) Cópia do Boletim de Ocorrência ou Certidão de Ocorrência Policial, se for o caso; 
h) Cópia do Laudo de Exame de Corpo Delito (IML); 
i) Atestado de alta médica definitiva, discriminando as sequelas deixadas pelo acidente, e se o Segurado 
encontrava-se em tratamento quando da entrega do Aviso de Sinistro; 
j) Em caso de sinistro em decorrência de alienação mental, total e incurável, deverá ser apresentado o termo de 
interdição judicial do Segurado, de forma a permitir o pagamento da indenização ao curador. 
5.1.4. Perda de Renda por Desemprego Involuntário: 
a) Cópia autenticada das seguintes páginas da carteira de trabalho: página da foto, página da qualificação civil , 
página da admissão e dispensa e página posterior em branco; para o recebimento da primeira indenização, a 
autenticação da cópia da carteira de trabalho deverá ter data superior a 30 (trinta) dias da data do desligamento para 
verificação do cumprimento da franquia; 
b) Cópia autenticada do termo de rescisão de contrato de trabalho devidamente homologado com a discriminação 
das verbas rescisórias; 
c) Autorização de Movimentação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
d) Via marrom do requerimento do Seguro Desemprego com carimbo e CNPJ da empresa. Caso o Segurado tenha 
optado em receber o Seguro Desemprego, este documento deve estar protocolado pela Caixa Econômica Federal ou 
pelo Ministério do Trabalho (cópia autenticada); e 
e) Cópia autenticada do último extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço caso tenha sido fornecido pela 
empresa. 
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5.1.5. Perda de Renda por Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença: 
a) Laudo Médico expedido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e 
b) Documentos de comprovação do recebimento do auxílio-doença 
c) Documento que comprove a data do acidente; 
d) Exames que comprovem a Incapacidade Física (original ou cópia simples); 
e) Cópia autenticada do documento que comprove a atividade autônoma, podendo ser: 

i. Última Declaração do Imposto de Renda; 
ii. Recibo de pagamento autônomo; 

iii. Carnê-leão, acrescido de documento que comprove a atividade desempenhada; 
iv. Comprovante do pagamento do INSS dos últimos 3 (três) meses anteriores a data do evento, acrescido do 

documento que comprove a atividade desempenhada; ou fiscalização de estabelecimento, pago antes da 
ocorrência do evento. 

f) Cópia do Boletim de Ocorrência Policial (BO), se cabível; 
g) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), se acidente automobilístico e o segurado for o condutor; 
h) Cópia do Laudo da Perícia Técnica, realizada no local do acidente; 
i) Cópia dos Laudos dos exames toxicológicos e de dosagem alcoólica ou declaração emitida pelo órgão 
competente, indicando a não realização dos referidos exames (se o condutor do veículo for o segurado); 
5.1.6. Assistência Funeral (se reembolso): 
a) Certidão de Óbito do Segurado; 
b) Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência do responsável pelo pagamento das 
despesas com o funeral; 
c) Dados Bancários; 
d) Radiografias do Segurado (quando houver); 
e) Guia de internação hospitalar (quando houver); 
f) Declaração médica indicando causa mortis com firma reconhecida. 
5.2. A Seguradora poderá solicitar documentos complementares em caso de dúvida fundada e justificável. 
5.3. Todos os documentos deverão ser encaminhados para atendimento@cartaorealcard.com.br. 
5.4. A partir da entrega de toda a documentação a Sompo terá o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento 
da indenização. No caso de solicitação de documentação complementar esse prazo fica suspenso e volta a correr a partir 
do dia útil subsequente à entrega destes novos documentos. 
 
6. CANCELAMENTO E EXTINÇÃO DO SEGURO 
Este seguro será cancelado: 
a) A qualquer momento de sua vigência, em decorrência de comum acordo específico firmado entre a Sompo 

Seguros e o Segurado; 

b) Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas estabelecidas nas condições gerais; 

c) Se houver a caracterização de dolo ou prática de fraude por parte do Segurado, no ato da contratação ou durante 
toda a vigência da apólice 
 
Este seguro será extinto: 
a) No final de seu prazo de vigência; 
b) Com o desaparecimento do vínculo existente entre o Estipulante e o Segurado Principal; 
c) Pela ocorrência de sua morte ou pelo recebimento do capital segurado previsto para a cobertura de Invalidez 
Total e Permanente do Segurado, com a consequente devolução de valores de prêmios eventualmente pagos após esta 
data, devidamente atualizados conforme cláusula 23 das Condições Gerais; 
 
O segurado está obrigado a comunicar à Sompo Seguros, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o 
risco coberto, sob pena de perder o direito à cobertura, se ficar comprovado que silenciou de má-fé. A Sompo 
Seguros, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, poderá 
dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de cancelar o seguro ou, mediante acordo entre as partes, restringir 
a cobertura contratada ou cobrar a diferença de prêmio cabível. O cancelamento do seguro só será eficaz 30 
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(trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao 
período a decorrer. 
 
7. PERDA DE DIREITOS 
7.1. A Seguradora não pagará qualquer capital segurado com base no presente seguro, caso haja por parte do 
Segurado, seus prepostos, seu representante, seu corretor de seguros ou Beneficiários: 
a) inobservância da Lei e ou das obrigações convencionadas neste seguro; 
b) fraude ou tentativa de fraude comprovada simulando sinistro ou agravando suas consequências; 
c) agravação intencional do risco objeto das coberturas contratadas; 
d) não fornecimento da documentação solicitada. 
7.2. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato 
se o Segurado, seu representante legal ou seu corretor de seguros, fizer declarações inexatas ou omitir 
circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio.  
 
8. ÂMBITO GEOGRÁFICO DA COBERTURA 
As coberturas de perda de renda serão válidas apenas em âmbito nacional e as coberturas de Morte e Invalidez em todo 
o globo terrestre. 
 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Ratificam-se os termos das Condições Gerais. Processos Susep: 15414.000704/2006-91  
9.2. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
9.3. O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à 
sua comercialização. 
9.4. 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, CNPJ ou CPF.  
9.5. SUSEP - Atendimento Exclusivo ao Consumidor: 0800 021 84 84 / www.susep.gov.br 
 

 
___________________________________________________ 

Assinatura Representante Seguradora 



  
 

REGULAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO 
PROMOÇÃO COMERCIAL REAL CARD 

 
A seguradora SOMPO SEGUROS S.A, aqui denominada Promotora, inscrita no CNPJ sob o n° CNPJ 61.383.493/0001-
80, é subscritora de títulos de capitalização, da modalidade incentivo, administrados pela Sul América Capitalização S.A. 
SULACAP, aqui denominada SULACAP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.558.096/0001-04, cujas condições gerais e suas 
notas técnicas foram aprovadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, conforme processo(s) nº(s) 
15414.900831/2019-15. 
 
1. Esta promoção comercial será realizada em todo o território nacional, terá início em 22/08/2019 e vigorará até por 5 

anos. 
2. Ao contratar o Seguro Prestamista Protegido - Real Card, cuja vigência é de 12 (doze) meses, a Promotora cederá, 

gratuitamente, o direito de participação no sorteio vinculado um dos títulos subscritos para o Segurado que 
preencher as condições estabelecidas neste regulamento.  
2.1. O Segurado participará em 01  (um) sorteio mensal, no valor bruto de R$  6.666,66 (seis mil seiscentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sobre o qual incidirá 25% (vinte e cinco por cento) de Imposto 
de Renda, conforme legislação vigente.  

2.1.1. A título de sugestão, o contemplado poderá optar por adquirir com o valor da premiação, Inserir a sugestão 
detalhada, com a intermediação da Promotora.  

2.2.  A cessão de direito se aperfeiçoará quando o Segurado atender todos os requisitos abaixo: 
2.2.1. Contratar o seguro objeto da promoção; 
2.2.2. Pagar o prêmio de seguro em dia (não pode estar inadimplente na data do sorteio); 
2.2.3. Apresentar-se para receber o prêmio no prazo máximo de 180 dias, contados da data do sorteio; 
2.2.4. Apresentar os documentos listados no item 10.5, no prazo máximo de 10 dias corridos, a contar do 

contato; e, 
2.2.5. Atualizar e manter atualizado seus dados cadastrais. 

3. A participação do Segurado se iniciará a partir do mês 2° (segundo) imediatamente subsequente ao pagamento da 
primeira parcela do prêmio de seguro, sendo sua participação assegurada, desde que tenham sido atendidas 
todas as condições deste regulamento e a promoção esteja vigente. 

4. Os sorteios serão apurados com base nas extrações da Loteria Federal do Brasil no último sábado de cada mês, 
devendo ser observadas as regras estabelecidas neste regulamento. Não ocorrendo extração da Loteria Federal em 
uma das datas previstas, o sorteio correspondente será adiado para a primeira extração após a última data de sorteio 
constante no título. Os resultados da Loteria Federal do Brasil poderão ser acompanhados por meio do 
site http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/ultimos_resultados.asp, bem como em todas as Casas Lotéricas do 
Brasil. 

5. Será contemplado o título vigente na data do sorteio, cujo número da sorte informado Certificado coincida da 
esquerda para a direita com as unidades dos 5 (cinco) primeiros prêmios extraídos pela Loteria Federal, lidos de 
cima para baixo, conforme o exemplo a seguir:  

 
1° prêmio 32.263 
2° prêmio 34.578 
3° prêmio 89.070 
4° prêmio 51.944 
5° prêmio 44.379 
6. Combinação contemplada: 38.049 

 
7. A combinação contemplada, bem como o nome dos contemplados serão divulgados Certificado e na fatura online. 

Os contemplados no sorteio serão avisados por meio de contato tetônico, através do nosso website e só terão 
direito ao recebimento da premiação se preenchidas todas as condições previstas neste regulamento. 

8. Não terão validade as participações que não preencherem as condições previstas neste regulamento, e na 
hipótese de contemplação, o contemplado será desclassificado e o prêmio será revertido para Promotora. 

9.  A participação nesta promoção caracteriza concordância com todos os termos e condições deste regulamento. 

http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/ultimos_resultados.asp


  
 

10. Os contemplados cedem o direito de uso de seu nome, imagem e voz, de forma inteiramente gratuita, pelo período 
de 1 (um) ano após a apuração do resultado, para a divulgação da promoção, em todo e qualquer material de mídia 
impressa, eletrônica ou radiofônica, seja CD, DVD, revistas, jornais, websites, internet, redes sociais, TV aberta ou 
fechada e rádios. 

11. A SULACAP efetuará o pagamento do prêmio aos contemplados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados da data do recebimento de toda a documentação necessária ao pagamento, a saber: Pessoa Física: cópia 
de identidade, CPF, válidos, e do comprovante de residência atualizado (expedido no máximo há 180 (cento e 
oitenta) dias da apresentação), bem como informem sua profissão e renda e assine termo de recebimento e quitação 
do valor do prêmio; Pessoa Jurídica: cópia legível do cartão de inscrição no CNPJ/MF e dos atos constitutivos; 
cópia simples do último balancete assinado pelo contador e diretor/sócio da empresa; cópias legíveis dos 
documentos de RG e CPF, dentro do prazo de validade, e cópia legível do comprovante de residência, dentro  do 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, dos controladores até o nível de pessoas físicas, principais administradores e 
procuradores da sociedade. 
11.1. O pagamento da premiação será efetivado por qualquer meio legalmente permitido. 
11.2. Na hipótese de o participante contemplado optar em receber o prêmio por meio de depósito bancário, 

deverá informar os dados necessários para a sua concretização e o respectivo comprovante servirá como prova 
da entrega e quitação do prêmio. O depósito bancário somente poderá ser realizado em conta de titularidade 
do participante contemplado. 

11.3. Na hipótese de o participante contemplado falecer, o prêmio será entregue ao respectivo espólio, na 
pessoa do seu inventariante, mediante apresentação de autorização judicial.  

11.4. O participante contemplado que não for localizado no prazo de 180 dias, contado a partir da data 
de realização do sorteio, será desclassificado, sendo certo que serão realizadas, durante o prazo acima, 
tentativas de contato , preferencialmente na seguinte ordem: 01 (uma) tentativa através de carta com 
aviso de recebimento ou 03 (três) tentativas através de e-mail com comprovante de envio e de 
recebimento.. É responsabilidade do participante manter seu cadastro atualizado para permitir sua 
localização. Em caso de desclassificação, o valor da premiação será revertido à Promotora. 

11.5. O participante contemplado que for comunicado da contemplação e não contatar a Promotora 
e/ou não apresentar os documentos necessários para o pagamento do prêmio, no prazo de 10 dias 
corridos, contado a partir da data da comunicação do sorteio, será desclassificado. Em caso de 
desclassificação, o valor da premiação será revertido à Promotora. 

12. Esta promoção poderá ser encerrada a qualquer momento mediante comunicado com 30 dias de antecedência no 
informar o meio de divulgação. 

13. A Promotora obriga-se a identificar todos os participantes, cessionários dos direitos dos títulos integralmente 
cedidos, bem como os ganhadores dos prêmios de sorteio. 

14. A aprovação do título pela SUSEP não implica, por parte da autarquia, em incentivo ou recomendação a sua 
aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. 

15. “É proibida a venda de Título de Capitalização a menores de 16 (dezesseis) anos”. 
16. “Antes de contratar, consulte previamente as Condições Gerais disponíveis em inserir o meio de divulgação”. 
17. O regulamento está disponível em https://www.cartaorealcard.com.br/. 
 
SAC SULACAP- 0800.722 05 04  
SAC SULACAP - deficientes auditivos e de fala - 0800.702.2242 
Ouvidoria SULACAP: 0800.725.3374 
Ou site SULACAP – www.sulamerica.com.br 

https://www.cartaorealcard.com.br/
http://www.sulamerica.com.br/

