
SulAméricA VidA mulher

     ViVA. 
A gente cuidA do que é     
  importAnte pArA Você.

Este folheto contém informações resumidas. Os seguros SulAmérica obedecem às Condições Gerais que devem ser lidas previamente à sua contratação. Processo SUSEP 
15414.900707/2013-56. O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O serviço de Assistência Funeral 
Familiar prevê apenas a prestação de serviços e não constitui qualquer tipo de reembolso. Sul América Seguros de Pessoas e Previdência. CNPJ 01.704.513/0010-37. Idade para 
a contratação do plano: de 14 a 65 anos.
Todas as coberturas desse seguro são válidas durante o período de vigência da apólice, respeitadas as cláusulas definidas nas Condições Gerais do produto. 
1. Nesta cobertura, o prêmio do seguro será reenquadrado de acordo com a faixa etária do Segurado. 
2. As Coberturas Opcionais deverão ser contratadas como acessórias à cobertura de Morte.
3. O Segurado não terá direito à cobertura ao completar 70 anos e terá seu prêmio do seguro reduzido proporcionalmente ao cancelamento da cobertura.
4.  A cobertura de Invalidez Permanente Parcial por Acidente Majorada é acessória à cobertura Invalidez Permanente Total e Parcial por Acidente e é válida somente para segurados 

que exerçam a profissão de médico ou dentista. O capital para essa cobertura corresponderá a 100% do capital segurado da cobertura de Invalidez Permanente Total ou parcial 
por Acidente e está limitado a R$ 800.000,00.

5. Na cobertura de Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas, para a faixa etária de 61 a 65 anos, o Capital Segurado será limitado a R$ 10.000,00. Para as demais idades, 
o limite é de R$ 20.000,00.
6.  A cobertura de Doenças Graves é acessória à cobertura de Morte e está limitada a 50% do capital da cobertura de Morte. Para a faixa etária de 14 a 60 anos, o limite de capital 

é de R$ 100.000,00 e para 61 a 65 anos, o limite de capital é de R$ 50.000,00.
7. O serviço de Assistência Funeral Familiar será prestado ao segurado exclusivamente no caso de morte do cônjuge ou companheiro(a) legalmente reconhecido, filhos e enteados 
até 18 anos.
8.  O benefício é pessoal e intransferível, e o pagamento da compra deverá ser realizado à vista. Os descontos não são acumulativos com as promoções da farmácia. Para utilização 

da Rede de Descontos em Farmácias, o Beneficiário deverá apresentar ao estabelecimento conveniado o Cartão de Identificação da Seguradora, que será encaminhado  
ao segurado no início de vigência do seguro e/ou apólice.

9.  Títulos de Capitalização da modalidade incentivo emitidos por Sul América Capitalização S.A. – SulaCap, CNPJ nº 03.558.096/0001-04 e Processo SUSEP nº 15414.901092/2013-85.  
Prêmio total no valor bruto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinados ao segurado contemplado e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao corretor 
(vendedor ou loja), sobre os quais haverá dedução de 25% (vinte e cinco por cento) de alíquota de Imposto de Renda - I.R., conforme legislação vigente. A aprovação deste título 
pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.

Todos os capitais contratados sofrerão atualização monetária pela variação positiva do IPCA/IBGE.
Central de serviços: 4004 4935 (Regiões Metropolitanas) e 0800 726 4935 (Demais Localidades) – Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h30. 
SAC: 0800 725 1894. SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 702 2242. Ouvidoria: 0800 725 3374.
Cód.: 0008.0518.0093. Jan/2014.

SulAmérica Vida mulher
A SulAmérica cuida de tudo aquilo que é importante para proteger a sua vida  

e a de quem você mais ama.

O SulAmérica Vida Mulher é o seguro de vida desenvolvido especialmente para você,  

mulher, que quer tranquilidade agora e no futuro. Possui diversos serviços de assistência  

que facilitam o seu dia, além de cobertura para uma série de doenças graves.

Conheça todas as coberturas e benefícios do SulAmérica Vida Mulher e descubra  

como aproveitar melhor cada novo instante de sua vida.



coberturas
Este é um seguro especialmente desenvolvido para mulheres com idade entre 14 e 65 anos,  
que proporciona tranquilidade e proteção para sua família em caso de imprevistos.

Morte1

Os beneficiários receberão uma indenização em caso de falecimento da Segurada. 

coberturas opcionais2

Para você se sentir ainda mais protegida, contrate as Coberturas Opcionais:

Morte Acidental
Se ocorrer o falecimento da Segurada, causado exclusivamente por acidente pessoal coberto,  
os beneficiários receberão uma indenização dobrada (a contratação do capital desta cobertura  
está limitada a 100% da cobertura de Morte). 

Morte do Cônjuge1

Esta cobertura é facultativa e assegura o pagamento de 50% do Capital Segurado contratado para 
a Segurada principal no caso de falecimento do seu cônjuge. Se contratada, o Segurado dependente 
deverá preencher o questionário de análise de saúde junto com a Segurada principal.

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente3

Garante o pagamento de indenização à própria Segurada em caso de invalidez causada exclusivamente 
por acidente coberto.

Invalidez Permanente Parcial por Acidente Majorada3 4

Caso a Segurada sofra lesões nos órgãos ou membros majorados, decorrentes de acidente coberto e que 
cause invalidez parcial, receberá integralmente o valor segurado contratado para a cobertura de Invalidez 
Permanente Total ou Parcial por Acidente.

Perda Total da Função de um dos Dedos Indicadores;
Perda Total da Função de um dos Dedos Polegares (inclusive o Metacarpiano);
Perda Total da Visão de um Olho;
Perda Total da Função de um dos Braços.

Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas – DMHO3 5

Se acontecer algum acidente pessoal coberto, as despesas médicas, hospitalares e odontológicas 
serão reembolsadas.

Doenças Graves1 3 6 
No caso de diagnóstico em estágio avançado de alguma das doenças abaixo, a Segurada receberá o pagamento 
de um capital para ajudá-la durante o período do tratamento:

Acidente Vascular Cerebral;
Cirurgia Coronariana;
Insuficiência Renal Crônica;
Neoplasia (diagnóstico de Tumor Maligno);
Transplante de Órgãos Vitais – coração, fígado, medula óssea, pâncreas e pulmão 
(desde que seja comprovado como único recurso para recuperação do órgão afetado). 

Invalidez Funcional Permanente Total por Doença1 3

Em caso da perda da independência causada por alguma doença, haverá o pagamento de uma indenização
no valor do Capital Segurado contratado.

Funeral1

Em caso de seu falecimento, sua família não precisará se preocupar com as despesas com o funeral,  
pois a SulAmérica cuidará disso.
Prestação direta de serviço de sepultamento ou reembolso limitado a R$ 3.000,00.

Serviços de Assistência
Pensando em facilitar o seu dia a dia, com o SulAmérica Vida Mulher, você conta com os seguintes serviços:

Assistência Funeral Familiar7 – Serviço de assistência para você no caso de morte de seus filhos menores 
de 18 anos ou enteados e seu cônjuge ou companheiro(a) legalmente reconhecido(a). Para a contratação do plano 
adicional, será cobrado um valor pela assistência. 

Rede de Descontos em Farmácias8 – Tenha acesso a descontos e condições especiais em farmácias 
da rede credenciada.  

Assistência Residencial – Serviços para pequenos reparos como chaveiro, eletricista e outros profissionais. 
Conte também com os serviços de vigilância e segurança, em caso de roubo e furto na residência, e serviços 
domésticos provisórios, em caso de hospitalização da Segurada ou da doméstica registrada em carteira.

Serviço Faz-Tudo – Fixação de quadros, cortinas, prateleiras, olho mágico, entre outros.

Apoio Psicológico – Em caso de diagnóstico de câncer, invalidez permanente ou falecimento, sua família 
receberá orientação psicológica.

Segunda Opinião Médica Internacional – Em caso de doenças complexas cobertas, você terá direito  
a uma segunda opinião com um médico reconhecido internacionalmente.

Assistência a Filhos – Caso esteja hospitalizada, oferecemos o serviço de baby sitter, transporte escolar 
e remoção médica para seu filho durante esse período.

Assistência à Vítima de Crime – Se você for vítima de algum crime, receberá apoio com serviços de táxi, 
assistência médica, orientação para obtenção de documentos extraviados, entre outros.

Para saber mais sobre coberturas e benefícios acesse sulamerica.com.br > Para você > Vida > Vida Mulher

Ao contratar o SulAmérica Vida mulher, você participa  
de sorteios9 mensais e pode ganhar r$ 10.000,00.

peça SulAmérica para o seu corretor.
para mais informações, acesse sulamerica.com.br


