
 
 
 

             

 

 

CREDI FARMA 

Informações Gerais Seguro de Acidentes Pessoais 

Processo SUSEP nº: 15414.901147/2014-38 

 

1. OBJETIVO 

 

O presente Seguro tem por objetivo garantir o pagamento de uma importância em 

dinheiro, limitado ao valor do Capital Segurado conforme a garantia contratada, ao 

Segurado ou a seus Beneficiários, caso o Segurado venha a sofrer um dos eventos 

cobertos, exceto se decorrente de riscos excluídos, abaixo informados. 

O Seguro de Morte Acidental (MA) garante ao(s) beneficiário(s) o pagamento do 

capital segurado contratado para esta garantia, em caso de morte do segurado 

consequente, exclusivamente, de acidente pessoal coberto, exceto se decorrentes de 

riscos excluídos. 

 

 

2. DEFINIÇÕES 

 

2.1 Acidente Pessoal: é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente 

externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e 

independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a 

morte, ou a invalidez permanente total ou parcial, do segurado, ou que torne 

necessário tratamento médico. Incluem-se ainda nesse conceito de acidente pessoal: o 

suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente 

pessoal; os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência 

atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente 

pessoal coberto; os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e 

vapores; os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; e os 

acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de 

origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, 

radiologicamente comprovadas. 

 

  



 
 
 

             

 

3. RISCOS EXCLUÍDOS 
 

Estão expressamente excluídos desta garantia, e não indenizados os eventos ocorridos 

em consequência: 

a. De acidentes ocorridos antes da inclusão do segurado no presente seguro, bem 
como suas consequências; 

b. Das lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços 
repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e 
efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão 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 as suas 
consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; 

c. De 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 ferimentos visíveis; 

d. De intercorrências ou complicações consequentes de realização de exames, 
tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidentes 
cobertos; 

e. Das perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie; 
f. Das moléstias ou doenças decorrentes da exposição crônica a gazes e vapores; 
g. De furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras 

convulsões da natureza; 
h. Da prática, por parte do segurado, de atos contrários à lei, inclusive a condução 

ou pilotagem de veículos terrestres, aquáticos, aéreos e similares sem a devida 
habilitação legal ou com habilitação vencida e não renovada, a qualquer título; 

i. Da prática de atos reconhecidamente perigosos que não sejam motivados por 
necessidade justificada, excetuando-se os casos que provierem da utilização de 
meios de transporte mais arriscados, de prestação de serviço militar, da prática 
de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem. 

3.1 Além dos riscos excluídos especificados em cada garantia, este Seguro não cobre os 

eventos ocorridos em conseqüência 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 à 
radiações nucleares ou ionizantes; 

b. de 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 suas conseqüências, exceto quando decorrentes da prestação de 
serviço militar ou de atos de humanidade em auxílio a outrem; 
 
 



 
 
 

             

c. de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo 
segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro; 

d. de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo 
segurado, sócios controladores, dirigentes e administradores legais, 
beneficiários e respectivos representantes, quando o seguro for contratado por 
pessoas jurídicas; 

e. de competições em qualquer tipo de veículo, inclusive treinos preparatórios, 
exceto quando decorrentes da prática de esportes; 

f. de doenças, acidente ou lesões preexistentes à inclusão do Segurado na 
apólice, não declaradas na proposta de adesão, e que sejam de seu 
conhecimento; 

g. de inundação, furação, erupção vulcânica, tempestades, terremotos e 
movimentos sísmicos; 

h. de suicídio e suas tentativas, ocorridos nos 2 (dois) primeiros anos de vigência 

do contrato de seguro, ou de sua recondução depois de suspenso. 

 

 

4. ÂMBITO GEOGRÁFICO DE COBERTURA 

 

O presente seguro cobre todos os sinistros ocorridos em qualquer parte do globo 

terrestre e os encargos decorrentes de eventual tradução dos documentos necessários 

ao recebimento de indenização correrão totalmente a cargo da Seguradora. 

 

5. CAPITAL SEGURADO 

 

Para fins deste Seguro, Capital Segurado é a importância máxima a ser paga ou 

reembolsada em função do valor estabelecido para cada garantia, vigente na data do 

evento. Para indenização serão pagos ou reembolsados os valores estabelecidos para 

cada garantia vigente na data do evento.  

Os capitais segurados serão definidos na forma estabelecida no contrato de seguro. 

Para efeito de determinação do capital segurado, na liquidação dos sinistros, será 

considerada como data do evento a data do acidente. 

 

6. VIGÊNCIA 

 

Os certificados terão seu início e término de vigência as 24 horas das datas para tal fim 

neles indicadas, com vigência total de 5 anos. Findo o período de vigência, o segurado 

terá opção de renovar a cobertura por mais um período devendo para tanto 



 
 
 

             

manifestar sua opção através do pagamento do primeiro prêmio mensal referente ao 

novo período de cobertura.  

 

7. ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO 

 

a. Para os seguros com vigência superior a 1 (um) ano, o valor do capital segurado 

e dos prêmios serão corrigidos anualmente pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, acumulado nos 12 (doze) meses que antecedem 2 (dois) meses 

anteriores ao aniversário do certificado individual. 

b. O índice e a periodicidade de correção poderão ser alterados por lei ou por 

determinação da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). 

 

 

8. PAGAMENTO DO PRÊMIO 

 

a. É de responsabilidade do Estipulante, salvo disposições em contrário previstas 

contratualmente a cobrança do prêmio individual e quitação nas apólices 

coletivas, nos prazos contratuais das respectivas faturas de seguro emitidas 

pela Seguradora. 

b. O pagamento da fatura até a data de seu vencimento manterá o seguro em 
vigor até o último dia do período de cobertura a que o pagamento se referir. 
 
 

9. CANCELAMENTO DO SEGURO 
 

A apólice será cancelada: 

a. por acordo entre o Estipulante e a Seguradora mediante anuência prévia e 
expressa de segurados que representem, no mínimo, 3/4 (três quartos) do 
grupo segurado; 

b. pelo descumprimento de qualquer dispositivo destas Condições Gerais, inclusive 
no tocante ao pagamento de prêmios; 

c. se houver dolo, culpa ou prática de fraude por parte do Estipulante, no ato da 
contratação ou durante toda a vigência do contrato; e 

d. quando o Estipulante praticar atos incompatíveis com o dever de lealdade e de 
boa fé que devem existir por ocasião da contratação e durante a vigência do 
contrato. 

e. quando o Estipulante não concordar com a correção na taxa de seguro prevista 
nesta apólice. 

 



 
 
 

             

9.1 Ocorrerá o cancelamento do seguro individual nos seguintes casos: 

a. por solicitação formal do Segurado; 
b. atraso no pagamento das parcelas do Prêmio devido, em um prazo maior que 

90 (noventa) dias; 
c. com o desaparecimento do vínculo existente entre o Estipulante e o Segurado 

Principal; 
d. ocorrência da morte do Segurado Principal; 
e. automaticamente se o segurado, , seus dependentes ou seus beneficiários 

agirem com dolo, culpa grave, cometerem fraude ou faltarem com o dever de 
lealdade e de boa- fé objetiva durante o processo de contratação ou durante a 
vigência do seguro; 

f. automaticamente pela inobservância das obrigações convencionadas no 
contrato de seguro, por parte do segurado ou seus beneficiários; 

g. automaticamente pela inexatidão ou omissão nas declarações do segurado 
durante o processo de contratação ou durante a vigência do seguro; 

h. com o cancelamento da apólice ou final de sua vigência, sem renovação; 
i. quando o Segurado não concordar com a correção na taxa de seguro prevista 

na apólice. 
 

10. CANCELAMENTO DE COBERTURAS POR FALTA DE PAGAMENTO DE PRÊMIOS 
  
Não havendo o pagamento do prêmio devido no prazo de até 90 (noventa) dias, o 
seguro será cancelado automaticamente. 
 
 
11. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA 
 

Deve constar que a sociedade seguradora é obrigada a informar ao segurado a 
situação de adimplência do estipulante ou sub estipulante, sempre que solicitado. 

 

 

12. BENEFICIÁRIOS 

 

12.1 O Segurado poderá indicar livremente seus Beneficiários, ressalvadas as restrições 

legais, devendo fazê-lo por escrito à Seguradora. Será considerada, em caso de 

sinistro, a última alteração de Beneficiários de que a Seguradora tenha conhecimento. 

Não havendo Beneficiário indicado na ocasião do falecimento do Segurado Principal, o 

Capital Segurado será pago na forma da Lei. 

 

12.2 Na hipótese de morte simultânea (comoriência) do Segurado Principal e do 

Segurados Dependentes, os capitais segurados referentes às coberturas do Segurado 



 
 
 

             

Dependente deverão ser pago aos respectivos beneficiários indicados ou, na ausência 

destes, aos herdeiros legais do Segurados. 

 

12.3 Benificiários do Seguro Morte Acidental: 

 

a. Na garantia de Morte Acidental do segurado principal, o mesmo poderá indicar, 
livremente e a qualquer tempo, os beneficiários que desejar, ressalvadas as 
restrições legais. 

b. Caso não haja indicação dos beneficiários pelo segurado principal no ato da 
contratação do seguro, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for 
feita, o capital segurado será pago de acordo com o que estabelece a lei. 

c. Na garantia dos segurados dependentes, quando contratada, o beneficiário do 
seguro será sempre o segurado principal e na falta deste, os herdeiros do 
segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. 

 

13. SINISTROS 

 

13.1 O pagamento de qualquer capital segurado ou de indenização decorrente do 

presente seguro será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega de todos os 

documentos constantes nas condições especiais de cada garantia contratada, sem 

prejuízo de outros que se façam necessários dada a especificidade do caso concreto. 

13.2 Em caso de dúvida fundada e justificável a Seguradora poderá solicitar outros 

documentos além daqueles estabelecidos nas condições especiais da garantia 

contratada, inclusive informações ou esclarecimentos complementares. Neste caso, o 

prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir da data do 

recebimento pela Seguradora da documentação complementar. 

13.3 Na hipótese do não cumprimento do prazo estabelecido, a Seguradora pagará 

multa de 2% e juros de mora de 1,0% ao mês, contados a partir do primeiro dia 

posterior ao término do prazo fixado, além da atualização monetária pela variação 

positiva do índice IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo/Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apurada entre o último índice publicado 

antes da data do evento do sinistro e aquele publicado imediatamente anterior a data 

de sua efetiva liquidação. 

13.4 As providências ou atos que a Seguradora praticar após o aviso de sinistro não 

importam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar qualquer indenização. 

13.5 Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e os documentos 

necessários correrão por conta do segurado, salvo as diretamente realizadas pela 

seguradora. 



 
 
 

             

13.6 A sociedade seguradora poderá solicitar cópia de atestados ou certidões de 

autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos 

instaurados (a tramitação do inquérito policial não é causa de indeferimento para o 

pagamento da indenização) em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo 

do pagamento da indenização no prazo devido. 

13.7 O plano só poderá prever a solicitação de outros documentos além daqueles 

contratualmente previstos para a habilitação ao recebimento da indenização em caso 

de dúvida fundada e justificável. 

13.8 Após o pagamento da indenização, conforme previsto no subitem anterior, o 

segurado será automaticamente excluído da apólice, conforme estruturação técnica 

do plano, com a consequente devolução de valores eventualmente pagos após esta 

data, devidamente atualizados nos termos da regulamentação específica. 

 

14. PERDA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO 

14.1 A Seguradora não pagará qualquer indenização com base no presente Seguro, 

caso haja por parte do Segurado, seus prepostos ou seus Beneficiários: 

a. Inexatidão ou omissão nas declarações do segurado durante o processo de 
contratação ou durante a vigência do seguro; 

b. inobservância das obrigações convencionadas neste Seguro; 
c. fraude ou tentativa de fraude comprovada simulando sinistro ou agravando 

suas conseqüências; 
d. dolo, fraude, simulação ou culpa grave para obter ou majorar a indenização; 
e. inobservância do artigo 768 do Código Civil, que dispõe que o segurado 

perderá o direito à garantia do seguro se agravar intencionalmente o risco 
objeto do contrato; 

f. não fornecimento da documentação solicitada. 

14.2 Em qualquer das hipóteses acima não haverá restituição de prêmio, ficando a 

Seguradora isenta de quaisquer responsabilidades. 

14.3 No caso de inexatidão ou omissão nas declarações do segurado durante o 

processo de contratação ou durante a vigência do seguro, a sociedade seguradora 

poderá: 

I – na hipótese de não ocorrência do sinistro: 

a. cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela 
proporcional ao tempo decorrido; ou 

b. mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, cobrando 
a diferença de prêmio cabível. 



 
 
 

             

 

15. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS 

 

Documentos necessários para liquidação de sinistros: 

a. Formulário original de Aviso de Sinistro de acordo com a causa do sinistro 
devidamente preenchido; 

b. Cópia simples do RG e CPF – segurado; 
c. Cópia simples da certidão de óbito; 
d. Cópia simples da certidão de nascimento do segurado solteiro ou de casamento 

do segurado casado; 
e. Cópia simples da declaração de convivência marital firmada em cartório com 

assinatura de três testemunhas e firmas reconhecidas; 
f. Cópia simples do comprovante de endereço do segurado sinistrado; 
g. Cópia da CNH do segurado sinistrado (caso o mesmo tenha sido o condutor em 

acidente automobilístico que o vitimou); 
h. Termo de Responsabilidade e Declaração de Herdeiros, assinados por todos os 

herdeiros e com firma reconhecida; 
i. Cópia simples do CAT – Comunicado de Acidente do Trabalho (para acidente na 

empresa); 
j. Cópia simples do laudo cadavérico do IML; 
k. Cópia simples do laudo de levantamento do local de acidente elaborado pelo 

Instituto de Criminalística (se houver); 
l. Cópia simples do laudo de exame toxicológico; 
m. Cópia simples do resultado do exame de dosagem alcoólica; 
n. Cópia simples do RG e CPF dos beneficiários; 
o. Cópia simples do comprovante de endereço dos beneficiários; 
p. Cópia simples das certidões de nascimentos dos beneficiários; 
q. Cópia simples das certidões de óbitos dos beneficiários falecidos; 
r. Autorização original para pagamento de sinistro mediante crédito em conta 

corrente por beneficiário. 

 

15.1 Além destes documentos a seguradora poderá solicitar documentos 

complementares, em caso de dúvida fundada e justificável. 

  



 
 
 

             

 

 

ANEXO I 

Documento Descritivo Assistência Medicamento Familiar 

 

Serviço prestado pela BSF SAÚDE - CNPJ 202.595.406/0001-71.  

 

Operação: CREDI SHOP Acidentes Pessoais 

 

1. DESCRIÇÃO: 

1.1. Cobertura para todos os medicamentos Genéricos regulamentados pela 

ANVISA e constantes na ABCFARMA, comercializados em redes de farmácias e 

drogarias, originados por prescrição médica de atendimento emergencial (pronto 

socorro) ou pós internação sem limite de acionamento e/ou valor. 

2. COBERTURAS: 

2.1. A assistência garante cobertura para medicamentos tarjados genéricos 

prescritos após atendimento médico emergencial ou pós internação, seguindo as 

regras de utilização, sem limite de acionamento e/ou valor para grupo familiar de 

até quatro pessoas sendo eles, Segurado cônjuge e filhos, durante a vigência da 

apólice. 

 

2.2. A Assistência exclui os medicamentos e patologias descritos abaixo: 

a. Medicamentos de Classificação Comercial Similar ou Referência; 

b. Medicamentos que não constem na listagem ABCFARMA; 

c. Medicamentos de uso exclusivo em âmbito hospitalar emergencial ou de 

internação hospitalar (Não domiciliar);  

d. Medicamentos prescritos para tratamentos patológicos/doenças pré-

existentes e/ou os utilizados para tratamentos de lesões decorrentes de acidentes 

pessoais ocorridos anteriormente à contratação dos serviços, das quais é portador o 

usuário titular principal; 

e. Os excepcionais, entendidos como aqueles de alto custo destinados ao 

tratamento de doenças raras, mesmo que dispensados em farmácias; 

f. Contraceptivos e os hormônios; 



 
 
 

             

g. Vacinas; 

h. Homeopáticos, florais e fitoterapia; 

i. Vitaminas e nutracêuticos;  

j. Para tratamentos: experimentais, impotência, infertilidade, caráter estético, 

antitabagismo, emagrecimento, quimioterápicos e imunoestimulantes.  

 

3. REGRAS DE UTILIZAÇÃO: 

3.1. Documentação Obrigatória para aquisição na Rede Credenciada: 

a. Receita Médica (assinada, carimbada e datada); 

b. Prontuário médico de atendimento emergencial ou internação; 

c. Protocolo de autorização 

 

3.2. Documentação Obrigatória para solicitação de Reembolso: 

a. Receita Médica (assinada, carimbada e datada); 

b. Prontuário médico de atendimento emergencial ou internação. 

c. Telefone para Contato; 

d. Cupom Fiscal; 

 

3.2.1. O beneficiário terá até 30 (trinta) dias da data do atendimento para 

solicitação do reembolso; 

3.2.2. O reembolso das utilizações será aplicado em formato de crédito no cartão 

da Credishop, conforme cronograma de faturamento acordado. Haverá um repasse 

mensal de valores referente a reembolsos, referentes ao período de um mês. Este 

se dará independente do repasse dos certificados. Após realizada a conciliação de 

base e, o envio da nota de débito, a BSF tem 15 dias para efetuar o depósito.  

3.2.3. A critério de auditoria, a BSF Saúde poderá solicitar a qualquer momento 

documentos que comprovem as informações apresentadas. 

 

4. PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO: 

4.1. O Segurado após atendimento emergencial (pronto socorro) ou internação, 

deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da Seguradora, 

identificando-se pelo número do CPF, para apresentação e análise prévia da 

documentação. Após aprovação, o segurado irá receber as instruções necessárias 



 
 
 

             

para a retirada dos medicamentos nos estabelecimentos referenciados ou ainda 

solicitar o reembolso em casos de aquisições em Farmácias não Credenciadas.   

4.2. A assistência está condicionada a uma solicitação de autorização via central 

de atendimento, que irá analisar a documentação e aprovar a cobertura. 

  

5. CANAIS DE ATENDIMENTO 

5.1. Central de Atendimento Telefônico: Atendimento 24 horas pelo número 0800 

038 6300. 

5.2. Aplicativo de Mensagens Instantâneas (WhatsApp SAC): Atendimento de 

Segunda a Sexta-feira das 09h às 18h pelo número (11) 95254-2759. 

5.3. Endereço eletrônico: 

 Canal de atendimento para aberturas de novas solicitações, envio de 

documentação e demais serviços pelo endereço eletrônico 

atendimento@bsfsaude.com.br. 

 Canal de atendimento para solicitações de reembolso pelo endereço 

eletrônico reembolso@bsfsaude.com.br. 

 

5.4. A validação de Sinistros possui atendimento em horário específico sendo de 

segunda-feira a sexta-feira das 08h às 20h. 
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