
REGULAMENTO 

0800 591 08 27



PLANO BRASIL PAX FAMÍLIA

- Assistência funeral para você e 5 familiares de   
  R$ 5.000,00

- Cobertura em caso de morte acidental de R$ 20 
  mil reais

- Cobertura em caso de invalidez permanente de 
  R$ 20 mil reais

- Desconto em Medicamentos de 15% a 60%



PLANO BRASIL PAX FAMÍLIA

1. Assitência Funeral

Com a Assistência Funeral você garante tranquilidade em um momento tão delicado. Apenas com 
um telefonema, um profissional capacitado resolverá as formalidades administrativas, até o sepul-
tamento ou cremação.

1.1 Tipos de Cobertura

O Brasil Pax Para Você garante cobertura de assistência funeral completa ao titular contratante do 
palno no valor maximo de 5.000 mil reias. 

*Caso não tenha prestador na região, o Vida Ouro realizará o reembolso seguindo todas as regras 
de acionamento.

1.2 Descrição dos Serviços

A tabela abaixo apresenta todos os serviços oferecidos pelo plano:

Descrição dos Serviços

Atendimento Social: Suporte ao usuário e
acionamento da funerária mais próxima, 
para que a mesma providencie tudo que for 
necessário para a execução do funeral.

Limites Eventos

Transporte de Familiar para Liberação do 
Corpo - Caso o falecimento ocorra fora do 
município de residência do usuário e seja 
necessário um membro da família para a 
liberação do corpo será fornecido ao familiar 
o meio de transporte mais apropriado. Se 
necessário, será fornecida também hospe-
dagem em hotel, sempre respeitando o limite 
total disponível para a prestação dos servi-
ços de funeral.

*Fora do Município de domicílio do usuário.

Morte Natural 
ou Acidental

1 vez a cada 12
meses. Limite
de 5 mil reais

Funeral - Composto pelos seguintes itens, 
de acordo com o limite de despesas fixado e 
conforme infraestrutura local:
• Urna;
• Higienização básica e ornamentação do 
corpo ( com flores da estação);
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PLANO BRASIL PAX FAMÍLIA

Cremação - Traslado do corpo da cidade 
onde ocorrer o óbito para a cidade mais próxi-
ma que exista o serviço de cremação num 
raio máximo de 100 km (cem quilômetros).

Sepultamento - Sepultamento do corpo em 
jazigo da família, em cemitério municipal, na 
cidade indicada por esta.

Traslado - traslado da cidade onde ocorrer o 
óbito até o local de domicílio do usuário ou 
local de sepultamento, conforme designado 
pela família.

*Fora do Município de domicílio do usuário.

Transmissão de Mensagens Urgentes - 
Mensagens urgentes para parentes ou 
pessoas indicadas no caso de falecimento do 
usuário.

• Coroa de flores da estação;
• Véu;
• Paramentos e velas;
• Carro fúnebre para remoção dentro do 
município;
• Registro em cartório, quando autorizado 
pela legislação local;
• Livro de presença;
• Locação de sala para velório em capelas 
municipais ou particulares;
• Taxas de sepultamento em cemitério muni-
cipal ou em outro cemitério ( com valor equi-
valente) ou cremação;
• Locação de jazigo (por 3 anos) em cemité-
rio municipal ou em outro cemitério com 
valor equivalente ao municipal.

1 vez a cada 12
meses. Limite
de 5 mil reais

Morte Natural 
ou Acidental

Valor
Compartilhado
Com o Valor
Total Contratado

Sem Limite 

Válido para você e 5 familiares (segurado, cônjuge e filhos até 21 anos)
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1.3 Âmbito Geográfico

Os serviços serão prestados em todo o território brasileiro.

1.4 Exclusões

• Qualquer ocorrência não associada aos itens e situações mencionadas nas Definições Gerais e 
Descrição dos Serviços;
• Serviços não caracterizados como emergenciais, exceto para os casos de serviços de conveniên-
cia, desde que claramente definidos;
• Prestação de serviços que não tenham sido solicitadas através da central de atendimento;
• Qualquer custo assumido pelo cliente, e sem a prévia autorização da central de atendimento;
• Situações em que seja constatada má fé por parte do cliente na utilização dos serviços;
• Aquisição de jazigo;
• Exumação de corpos que estiverem no jazigo quando do sepultamento;
• Localidades onde a legislação não permitir que o serviço de assistência intervenha;
• Desaparecimento do SEGURADO em acidente, qualquer que seja a sua natureza, implicando 
"morte presumida"; a assistência não se estenderá em buscas, realização de provas, bem como as 
formalidades legais e burocráticas;
• Despesas decorrentes da confecção, manutenção e/ou recuperação de jazigos;
• Serviços solicitados em decorrência de atividades criminosas, ilícitas ou dolosas por parte pelo 
usuário;
• Produto com carência de 90 (noventa) dias.

1.5 Como Utilizar

Preencher o formulário no site: http://brasilatuarial.eom.br/funeral.php ou 0800 600 2851

2. Acidentes Pessoais - AP

O seguro AP é um produto com a garantia de proteger o cliente, trazendo conforto e tranquilidade 
através de exclusiva cobertura em caso de acidente que garante ao segurado ou aos seus benefici-
ários o pagamento da importância segurada contratada, em caso de ocorrência de evento coberto.

Considera-se como acidente pessoal o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente 
externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente 
de qualquer outra causa, tenha como consequência direta a Morte ou Invalidez Permanente Total ou 
Parcial do segurado, ou que torne necessário o tratamento médico.

2.1 Tipos de Cobertura
As coberturas básicas do seguro AP é a Morte por Acidente (MA), Invalidez Permanente Parcial ou 
Total por Acidente (IPA) e Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA).
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2.2 Descrição dos Serviços

A tabela abaixo apresenta todos os serviços oferecidos pelo plano:

Descrição dos Serviços

Morte Acidental (MA) – Garantia de paga-
mento de indenização em caso de morte 
por acidente pessoal coberto.

Limites Eventos

Invalidez Permanente por Acidente (IPA) – 
Garantia do pagamento de indenização rela-
tiva à perda, redução ou à impotência funcio-
nal definitiva, total ou parcial, de um membro 
ou órgão em virtude de lesão física, causada 
por acidente pessoal coberto.

Invalidez Permanente Total por Acidente 
(IPTA) – Garantia do pagamento de indeni-
zação relativa à perda, redução ou à impo-
tência funcional definitiva, total, de um 
membro ou órgão em virtude de lesão física, 
causada por acidente pessoal coberto.

2.3 Âmbito Geográfico

O seguro dará cobertura por todo o Globo Terrestre, exceto para a cobertura de Diárias de Internação 
Hospitalar por Acidente que será restrito em território brasileiro.

2.4 Condições Gerais

• É dever do segurado fornecer todas as informações solicitadas, assim como manter a Brasil Pax 
informada sobre possíveis alterações ocorridas nas informações originais.
• As propostas, sejam para Seguros Novos ou para Renovações, bem como para alterações que impli-
quem modificação do risco, estarão sujeitas ao prazo de 15 (quinze) dias contados da data do seu 
recebimento para serem formalmente recusadas por esta Seguradora, que apresentará os motivos 
que a levaram a recusar o risco;
• No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da alte-
ração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que 
se der a entrega da documentação requerida;
• A Apólice, os Certificados Individuais de Seguro e os endossos terão início e término de vigência às 
24 horas das datas para tal fim neles indicadas;
• A cobertura se efetiva a partir da data acordada e se mantém enquanto estiver sendo pago o prêmio 
do seguro;

Sem limite de
utilizações, desde que
não seja ultrapassado
o capital segurado de
20.000 mil reais.

Morte acidental
em acidente
pessoal coberto. 

Invalidez gerada
em acidente
pessoal coberto. 
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• Se durante a vigência deste seguro ocorrer um ou mais sinistros o capita s]egurado correspondente 
à cobertura ficará reduzido do valor correspondente à indenização paga ou pendente, a partir da data 
do evento.

2.5 Exclusões

• Doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desen-
cadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septi-
cêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;
• Intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou 
cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;
• Lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtrau-
mas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões 
classificadas como: lesão por esforços repetitivos - ler, doenças osteomusculares relacionadas ao 
trabalho - DORT, lesão por trauma continuado ou contínuo – LTC ou similares que venham a ser aceitas 
pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós tratamentos, inclusive cirúrgicos, 
em qualquer tempo;
• Situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência e assemelhadas, como “invalidez 
acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização 
de invalidez por acidente pessoal;
• 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;
• Atos ou operações de guerra, declarada ou não, de terrorismo, de guerra química ou bacteriológica, 
de guerra civil, de guerrilha, de revolução, agitação, motim, revolta, sedição, sublevação ou outras 
perturbações de ordem pública e delas decorrentes, exceto quando da prestação de serviço
militar ou de atos de humanidade em auxílio de outrem;
• Acidentes, doenças ou lesões pré-existentes à contratação do seguro, de conhecimento do segurado 
e não declaradas no momento da contratação, inclusive as congênitas;
• Tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natu-
reza;
• Ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por utilização de meio de transporte mais 
arriscado, pela prestação de serviço militar, pela prática de esportes ou por atos de humanidade em 
auxílio de outrem;
• Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou 
de outro nos seguros contratados por pessoas jurídicas, estão excluídos também os acidentes ocorri-
dos em consequência de atos ilícitos dolosos praticados por seus sócios controladores, dirigentes e 
administradores e pelos respectivos representantes;
• Epidemias e pandemias, declaradas por órgão competente;
• Lesão intencionalmente auto infligida ou qualquer outro tipo de atentado deste gênero, ressalvada a 
cobertura do suicídio ou sua tentativa após os 2 (dois) anos da vigência inicial do contrato;
• Suicídio ou a tentativa de suicídio, nos primeiros 2 (dois) anos de vigência inicial individual do contrato 
ou da sua recondução depois de suspenso.

2.6 Como utilizar
(31) 2510-8536

PLANO BRASIL PAX FAMÍLIA
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3. Desconto em Farmácia

O produto Desconto em Farmácia oferece ao cliente uma rede de farmácias credenciadas, onde 
poderá adquirir medicamentos com descontos de 15% a 60% - (sujeitos à prática do mercado farma-
cêutico na região) sobre o preço máximo ao consumidor.

3.1 Descrição dos Serviços

A tabela abaixo apresenta todos os serviços oferecidos pelo plano:

Descrição dos Serviços

Desconto em Medicamentos – Este servi-
ço tem por objetivo conceder ao beneficiário 
e ao(s) dependentes (s) desconto de 15% 
(quinze por cento) a 60% (sessenta por 
cento) na rede de farmácias conveniadas. O 
desconto é aplicado sobre o preço máximo 
de venda ao consumidor, vigente na 
ocasião, para pagamento em dinheiro ou 
cheque, na aquisição dos medicamentos 
constantes na lista padrão de medicamen-
tos.

Limites Eventos

3.2 Âmbito Geográfico

Os serviços serão prestados em todo território brasileiro.

3.3 Condições Gerais

• O desconto não é cumulativo com eventuais promoções.

3.4 Como Utilizar

Em uma farmácia credenciada se identifique com seu CPF.
Para consultar a lista de farmácias credenciadas e os descontos oferecidos acesse o site: 
http://brasilatuarial.com.br/farmacia.php
• Carência de 72h, após o sincronismo no sistema.

3.5 Aplicativo ePharma

Com o aplicativo ePharma você pode consultar a lista de farmácias cadastradas, a lista de farmácias
cadastradas, a lista de medicamentos com descontos e gerar um cartão virtual ePharma para apre-
sentar na farmácia ao comprar seus medicamentos. Para logar no aplicativo utilize seu CPF como 
número da carteirinha.

Ilimitado -
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