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OBJETIVO

O objetivo deste seguro é garantir o 
pagamento de uma indenização ao(s) 
beneficiário(s) indicado(s) ou ao 
próprio segurado, na ocorrência de 
um dos eventos cobertos pelo Plano 
de Seguro ora proposto: 
Prêmio e Assistência Funeral.



GRUPO SEGURÁVEL

Serão aceitos e inclusos neste seguro 
todo ministro(a) e missionário(a) 
vinculado à IPI do Brasil, desde que 
não tenha idade superior a 65 
(sessenta e cinco) anos.



3.  Coberturas

As coberturas que integram o presente
seguro, cujo detalhamento encontra-se 
disciplinado no Contrato de Seguro e nas
Condições Gerais em poder da IPI do Brasil, 
são:

3.1.  Morte

Garante ao(s) beneficiário(s) indicado(s) 
no “Termo de Nomeação e/ou Alteração 
de Beneficiário” ou aos herdeiros legais o 
pagamento de indenização correspondente 
ao Capital Segurado contratado para esta 
cobertura no caso de morte do segurado por 
causas naturais ou acidentais. 



3.2.  Invalidez Permanente por Acidente:

Garante ao segurado o pagamento de uma 
indenização relativa à perda, à redução ou à 
impotência funcional definitiva, total ou 
parcial, de um membro ou órgão por lesão 
física, causada por acidente pessoal coberto, 
de acordo com os percentuais previstos nas 
respectivas Condições Especiais. Para esta 
indenização é necessário que o participante 
esteja devidamente aposentado por invalidez 
junto ao INSS. 



3.3.  Cláusula Suplementar de 
Inclusão de Cônjuges:

Garante a inclusão, no seguro, dos cônjuges 
para o caso da cobertura de Morte. O Capital 
Segurado desta cobertura corresponde a 50% 
(cinquenta por cento) daquele previsto na 
Cobertura de Morte do segurado principal.



3.4.  Cláusula Suplementar de 
Inclusão de Filhos:

Garante a inclusão, no seguro, dos filhos 
dependentes, conforme legislação do Imposto 
de Renda, para o caso da(s) cobertura(s) de 
Morte. Para os filhos menores de 14 (quatorze) 
anos, independentemente do Capital Segurado, 
limita-se, entretanto, apenas e tão somente, 
ao reembolso das despesas com funeral e 
desde que devidamente provadas com o 
original das notas fiscais, obedecido o limite
estabelecido, observando-se que não estão 
cobertas as despesas com aquisição de 
terrenos, jazigos ou carneiras. O Capital 
Segurado desta Cobertura corresponde a 10% 
(dez por cento) daquele previsto na Cobertura 
de Morte do Segurado principal. 



4.  Beneficiários

São as pessoas físicas designadas 
pelo segurado para receber os valores 
de capitais segurados, na hipótese de 
ocorrência do sinistro. Na falta de 
indicação expressa de beneficiário ou 
se, por qualquer motivo, não prevalecer 
a que for feita, serão beneficiários aqueles 
indicados por lei (Código Civil Brasileiro).



5.  Capital Segurado

6.  Pagamento de Indenização

Até 65 anos

De 66 a 75 anos

De 76 a 92 anos

Faixa Etária Capital Segurado

R$ 38.630,15

R$ 25.000,00

R$ 15.000,00

Em caso de falecimento, deverá o segurado 
(ministro/missionário) ou o beneficiário 
comprovar a sua ocorrência por meio do 
envio dos documentos solicitados pela IPI 
do Brasil, podendo a seguradora, mediante 
dúvida fundada e justificável, solicitar outros 
documentos para instruir a regulação do 
sinistro.

(valores praticados no ano de 2021)



7.  Assistência Funeral

Esta cláusula garante, observado o que 
estabelecem ainda as Condições Gerais e 
o Contrato de Seguro, o pagamento de um 
valor máximo de R$ 5.000,00, para o 
suporte de despesas com funeral, caso ocorra 
a morte do segurado, do cônjuge ou do filho 
dependente, conforme legislação do Imposto 
de Renda. Esta assistência se dará de duas 
maneiras:

a) prestação de serviço:

Ocorrendo a morte do segurado, do cônjuge 
ou do filho dependente, os familiares deverão 
entrar em contato imediatamente com a 
Central de Atendimento, em chamada gratuita 
ou, no exterior, em chamada a cobrar, no seguinte 
número 0800 638 5433, e fornecer o nome, o 
CPF do falecido, nome da empresa estipulante 
que é Igreja Presbiteriana Independente do Brasil 
e o número da apólice, que é: 93.51363;



b) reembolso das despesas:

Passado o funeral, a IPI do Brasil entrará 
em contato com a família e solicitará a 
documentação necessária para pedir o 
reembolso.


