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SEGURO COLETIVO DE PESSOAS 

Condições Especiais da Garantia de 
Adiantamento por Doença em Estágio Terminal 

1. OBJETIVO 

12.3. É a garantia do pagamento de uma indenização ao segurado, caso seja verificado o estado terminal de doença 
do mesmo conforme definida no item 2.1., a título de adiantamento de um percentual da indenização da garantia de 
Morte, para auxílio em seu tratamento. 
12.4. Esta cobertura somente poderá ser oferecida como adicional da cobertura básica de morte e não poderá ser 
contratada junto com a cobertura de Invalidez funcional permanente total por doença – IFPD. 
12.5. Caso esta cobertura tenha sido contratada junto com a cobertura de Transplante de órgãos, a soma dos 
capitais segurados das duas coberturas não poderá ser superior a 100% (cem por cento) da cobertura básica de Morte. 

2. COBERTURA 

13.1. Considera-se doença em estágio terminal aquela para a qual foram esgotados todos os recursos terapêuticos 
disponíveis e que apresente estado clínico grave, devidamente comprovado por um médico especialista, sem 
perspectiva de recuperação. 
13.2. O diagnóstico deverá ser comprovado por declaração médica, emitida por médico especialista, e deve 
ser posterior à inclusão do segurado na apólice. 
13.2.1. Não serão aceitos como médico especialista o próprio Segurado, seu cônjuge, seus dependentes, 
parentes consanguíneos ou afins, mesmo que habilitados a exercer a prática da medicina.  
13.2.2. Somente será garantido por esta cobertura o estado terminal diagnosticado pela primeira vez dentro do 
período de vigência deste Seguro, e após o período de carência, desde que o Segurado não venha a falecer nos 
primeiros 30 (trinta) dias após o diagnóstico. 
2.3. Para fins desta cobertura o adiantamento é previsto para o caso do segurado vir a apresentar estágio avançado em 
uma ou mais patologias a seguir:  
§ Doença Cardíaca Grave; 
§ Doença Pulmonar Grave; 
§ Doença Renal Grave; 
§ Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS); 
§ Paralisia Irreversível e Incapacitante; 
§ Doença Neoplásica Maligna. 
2.3.1. Doença Cardíaca Grave: doenças cardíacas decorrentes de coronariopatias agudas ou crônicas, doenças das 
válvulas cardíacas e/ou do músculo cardíaco, devidamente comprovadas e que necessitem de cirurgia a céu aberto, 
assim como a doença cardíaca geradora de sintomas de insuficiência do órgão (falta de ar, dor no peito e cansaço) 
mesmo em repouso.  
2.3.2. Doença Pulmonar Grave: doenças pulmonares relacionadas ao aumento permanente dos sacos aéreos 
(alvéolos) com perda da capacidade de expirar completamente (enfisema), obstruções pulmonares hereditárias (fibrose 
cística), infecções prolongadas e cicatrização permanente e espessamento do tecido pulmonar. 
2.3.3. Doença Renal Grave: Perda súbita da capacidade renal de excreção de resíduos e de concentração de urina, 
com necessidade de hemodiálise regular.  
2.3.4. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS): conjunto de sinais e sintomas de imunodeficiência 
secundária, resultante da infecção pelo vírus HIV, caracterizada por uma contagem de linfócitos CD4 abaixo de 200 
células por mm3 ou inferior a 14% do total de linfócitos. Manifestações clínicas incluem infecções oportunistas, 
neoplasias malignas, emaciação e demência.  
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2.3.5. Paralisia Irreversível e Incapacitante: perda da capacidade de contração muscular voluntária, por 
interrupção funcional ou orgânica em um ponto qualquer da via motora, que pode ir do córtex cerebral até o próprio 
músculo.  
2.3.6. Doença Neoplásica Maligna ou Câncer: é o resultado do acúmulo de alterações genéticas ou adquiridas que 
transforma a célula normal em outra estrutura diferente, promovendo o crescimento progressivo e descon-trolado de 
células malignas, com potencial para invadir tecidos ou órgãos vizinhos e disseminar-se a lugares distantes 
(metástases). 
2.4. Somente haverá cobertura para a primeira doença diagnosticada ou cirurgia realizada, desde que comunicados à 
Seguradora, não havendo, em hipótese alguma acumulação de indenizações, mesmo que não haja correlação entre 
elas. 
2.5. Caso o Segurado faleça dentro da vigência do Seguro, a Seguradora deduzirá da indenização da garantia de 
morte, o valor pago na garantia por Antecipação por Doença em estágio terminal. 
2.6. Se o Segurado sobreviver após a previsão de 6 (seis) meses da data do diagnóstico, tendo ele recebido a 
indenização referente à esta cobertura, não poderá se beneficiar novamente de tal cobertura para a Doença em 
estágio terminal, independente da renovação do Seguro. 

3. CAPITAL SEGURADO 

Para efeito de determinação do capital segurado, na liquidação dos sinistros, será considerado como data do evento a 
data do diagnóstico da doença em estágio terminal, constante da Declaração Médica. 

4. CARÊNCIA 

O período de carência para a cobertura prevista nestas Condições Especiais é de 12 (doze) meses contados a 
partir do início de vigência do risco individual. 

5. RISCOS EXCLUÍDOS 

16.1. Não estão cobertos por esta garantia os seguintes casos: 
16.1.1. Doenças diagnosticadas antes do cumprimento do Prazo de Carência; 
16.1.2. Doenças que não obedeçam a descrição estabelecida no item 2. ; 
16.1.3. Doenças profissionais; 
16.1.4. Doenças ou Lesões Preexistentes e suas Consequências. 

6. BENEFICIÁRIO 

Para fins desta cobertura, é o próprio Segurado. 

7. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO 

A ocorrência do sinistro será comprovada mediante apresentação dos documentos listados no item 19 – 
Liquidação de Sinistros das Condições Gerais. 

8. RATIFICAÇÃO 

Ratificam-se as disposições constantes das Condições Gerais desta Apólice que não foram modificadas por 
estas Condições Especiais. 
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