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Olá, Instituto De Previdencia Dos Servidores  Pub  licos D, 

Agradecemos pela confiança em escolher o Porto Seguro Empresa. 

A partir de agora,  voce  conta com a tranquilidade de um seguro completo, com 
coberturas e vantagens na medida certa. 

0 0 0 0 2 2  
(2_ 

A seguir, consulte a sua apólice com tudo o que foi contratado. Leia com atenção 
todas as  in  formações e mantenha seus dados sempre atualizados, para facilitar 
nosso contato, quando necessário. 

Se precisar atualizá-los, acesse a  Area  do Cliente (www.portoseguro.com.br/diente)  
ou fale com seu Corretor. 

Um abraço. 

Jarbas Medeiros 
Diretoria Porto Seguro 

Siga-nos nas redes sociais: 
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VANTAGENS 
DO PORTO SEGURO EMPRESA 

Coberturas adicionais: são mais de 20 opções de coberturas para 
serem escolhidas de acordo com as necessidades do seu negócio. 

Descontos: por agrupamento de coberturas, empresas com sistema de alarmes 
monitorados, estabelecimentos em shoppings, hipermercados e aeroportos. 

Serviços emergenciais de assistência 24h1: como encanador, eletricista, 
desentupimento e reparos diversos. E serviços em caso de sinistro, como; 
cobertura provisória de telhados, portas, janelas, divisórias e vitrines. 

Permite a contratação de vários locais em uma única apólice. 

Sem interrupção das coberturas contradadas durante as férias coletivas; 

Benefícios: parcerias com fornecedores para gestão do seu negócio. 

• Para mais informações sobre o seu seguro, acesse a  Area  do Cliente em 
www.portoseguro.com.br/cliente  

1. Os serviços variam de acordo com o plano contratado regibo de abrangência. 3 



DADOS DA APÓLICE 

 

Apólice: *Renovação* 	 Número da proposta: 19 25550855 
Número da apólice: 118 75 4004248 	 Ramo: 118/141 
Vigência: A partir das 24h do dia 10/09/2020 até as 24h do dia 10/09/2021. 
Processo SUSEP: 15414.002287/2005-31 
Processo SUSEP: 15414.900021/2018-70 
Código C.I.: 5880AOJEGPZ9 

DADOS DO SEGURADO 

 

    

Razão Social: Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos D 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 
Endereço: Avenida Elza Pecanha de Godoy, 170 
Bairro: Vila Elza 
Cidade: Piracaia 	 Estado: SP 
Telefone: 11 40363231 
Celular: Não informado  
E-mail:  administrativo@piraprev.com.br  

CEP: 12970-000  

DADOS DO CORRETOR 

Nome: Vsi Corretora de Seguros Sociedade Ltda 
SUSEP Porto: LIN371 	 SUSEP Oficial: 10.0330370 
Telefone: 11 40363235  
E-mail:  contato@vsiseguros.com.br  

LOCAL SEGURADO 
Atividade da empresa: Escritorios Demais-terreo/sobrados (exceto lnformatica/publicidade) 
Endereço: Avenida Elza Pecanha de Godoy 170 
Bairro: Vila Elza 
Cidade: Piracaia 
Estado: SP 	 CEP: 12970-000 
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COBERTURAS CONTRATADAS 

NOME DA COBERTURA 1..M.1.1  (R$) PREÇO (11$) P.O.S.' 

INCÊNDIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E 
QUEDA DE AERONAVE R$ 700.000,00 R$ 253,82 POS não contratada. 

DANOS ELÉTRICOS R$ 30.000,00 R$ 314,55 10% das indenizações com o 
mil-limo de R$900,00 

DESPESAS FIXAS R$ 40.000,00 R$ 18,91 5 dias de paralisação do 
estabelecimento 

PERDA DE ALUGUEL R$ 30.000,00 RS 18,91 Não  hã.  

SUBTRAÇÃO DE BENS R$ 30.000,00 R$ 272,79 POS não contratada. 

QUEBRA DE VIDROS R$ 5.000,00 R$ 47,78 POS não contratada. 

VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, 
TORNADO E QUEDA DE GRANIZO R$ 40.000,00 R$ 137,59 10% das indenizações com 

mínimo de R$1.000,00. 
Indenizações decorrentes de 

Danos Elétricos e Queda de Raio: 
10% das indenizações com 

mínimo de R$ 800,00. 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

EM COBERTURA DE SUBTRAÇÃO R$ 10.000,00  RS 187,83 Indenizações Decorrentes de 
Vendaval, Impacto, 

Desmoronamento, Transporte 
Interno e Danos Mecânicos: 10% 
das indenizações, com mínimo 

de R$200,00. 

PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS R$ 1.252,18 
1. Limite máximo de indenizaçáo. 2. Participaçao Obrigatória do Segurado. 
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SERVIÇOS CONTRATADOS 

  

PLANO BRONZE - REDE REFERENCIADA - EMP 

EM CASO DE SINISTRO -2 UTILIZAÇÕES POR SERVIÇO  
Cob.  provisoria portas janelas divisas e vitrines 

	
Cobertura provisória de telhados 

Limpeza 
	

Vigia 



SERVIÇOS CONTRATADOS 
PLANO BRONZE - REDE REFERENCIADA - EMP 

 

0000._ 
EMERGENCIAIS - ATE R$ 500,00 DE LIMITE DE UTILIZAÇÃO 
Chaveiro comum 	 Eletricista 

Encanador 
	

Reparos de telefonia 

Reparos em bebedouro 
	

Substitui0o de telhas e cumeeiras 

PREÇO LÍQUIDO DO PLANO DE SERVIÇOS 	 R$ 107,76 

QUESTIONÁRIO  
Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento 
da apólice. 

Houve sinistro no local nos últimos 12 meses? Não 
O imóvel possui um programa continuo de reuso, reaproveitamento ou uso eficiente de  
aqua?  Não 
o risco possui Isopainel em suas construções? Não 
Possui seguros vigentes para o mesmo local de risco? Não 

Al Discriminada NA() DESEJO L.M.I DISCRIMINADA 
Contratar Valor de Novo (Sem Depreciação)? Não 
Além da cobertura de Despesas Fixas decorrentes de Incêndio, deseja contratar para: 
Somente Incêndio 
Deseja desconto por Alarmes Monitorados para cobertura Subtração de Bens? Não 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
DESCONTO`) 

Decontos por agrupamento de coberturas 

CLAUSULAS PARTICULARES  

Cláusula particular de rateio 
Cálculo de rateioestou ciente e de acordo que somente nos casos em que o valor em risco declarado (vrd) 
for inferior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado (vra) no momento do sinistro, o segurado 
articipará proporcionalmente dos prejuízos correspondentes a esta diferença, conforme determina as 
indições gerais do porto seguro empresapara locais com valor contratado para a cobertura de incêndio 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

00002 
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CLAUSULAS PARTICULARES 

(Imi) inferior a R$2.000.000,00 (dois milhões de relas) não será solicitado o vrd, nestes casos o cálculo do 
rateio será feito utilizando o Imi contratado. Quando na ocasião do sinistro o valor em risco apurado (vra) 
for inferior a R$2.000.000,00 (dois milhões de relas) a contratação será a primeiro risco absoluto.  

la  - construções isopainel incêndio 
Fica entendido e acordado que conforme descrito no item empresas abrangidas pelo seguro das condições 
gerais. caso seja constatado que no local de risco possua construção em isopainel ou "painel sanduíche' 
constituído por chapas metálicas unidas por um material isolante, será cobrado prêmio adicional e 
participação obrigatória, considerando o limite máximo de indenização contratado para a cobertura de 
incêndio, explosão e fumaça, conforme segue: 10% das indenizações com mínimo de R$ 25.000,00. 
ratificam-se os demais dizeres das condições gerais que não tenham sido alteradas pela presente cláusula. 

Admissão via fone /chat/e-mail 
A presente proposta foi emitida conforme solicitação telefônica,  chat  ou  e-mail  feita em nome do segurado 
pelo corretor de seguros. Os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, prêmios e 
demais condições, foram estabelecidas cuja data está registrada no campo próprio. Os dados e informações 

mecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem obrigatoriamente 
coincidir com a regular documentação apresentada. facultado ao segurado, através do seu corretor de 
seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto 
no código de defesa do consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de carta devidamente 
protocolada em qualquer escritório da seguradora. Para emissões com forma de pagamento débito em 
conta corrente ou cartão de crédito: as informações e dados fornecidos (banco, agência, conta corrente, 
dados do cartão de crédito), são de inteira responsabilidade do corretor de seguros, o qual declarou ter 
obtido anuência do segurado para fornecê-las. 

Validade da proposta - 10 dias 
- este orçamento tem validade de 10 (dez) dias corridos a contar da data de sua realização e foi realizado 
com base nas informações fornecidas pelo corretor de seguros, sem a análise técnica quanto â aceitação do 
risco, a qual será efetuada após o protocolo da proposta na seguradora. 	 - a 
seguradora se reserva no direito de inspecionar o local de risco antes da emissão da apólice, ou durante a 
vigência do contrato, para averiguação de fatos ou circunstâncias que porventura impossibilitem a 
aceitação do seguro ou a sua continuidade, identificar as necessidades adicionais de segurança do local do 
risco e até mesmo classificar corretamente a atividade desenvolvida pelo proponente. - este documento  

lo  garante, em hipótese alguma, cobertura para os riscos apresentados e não implica na aceitação do 
seguro. 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
CLAUSULAS PARTICULARES 

0000'.1" 

Validade da proposta -30 dias 
- este orçamento tem validade de 30 (trinta) dias corridos a contar do final de vigência da apólice atual e 
foi realizado com base nas informações fornecidas pelo corretor de seguros, sem a análise técnica quanto â 
aceitação do risco, a qual será efetuada após o protocolo da proposta na seguradora. 	 - a 
seguradora se reserva no direito de inspecionar o local de risco antes da emissão da apólice, ou durante a 
vigência do contrato, para averiguação de fatos ou circunstâncias que porventura impossibilitem a 
aceitação do seguro ou a sua continuidade, identificar as necessidades adicionais de segurança do local do 
risco e até mesmo classificar corretamente a atividade desenvolvida pelo 
proponente. 	 - este documento não garante, em hipótese alguma, cobertura para os 
riscos apresentados e não implica na aceitação do seguro. 

VALORES DO SEGURO 
--'ESCRICAO VALOR (R$) 

Preço liquido das coberturas R$1.189,57 

Preço liquido do plano de serviços R$ 107,76 

10F R$0,00  

PREÇO TOTAL DO SEGURO R$ 1.297,33 

DADOS DO PAGAMENTO 
FORMA DE PAGAMENTO 

BOLETO BANCARIO 

PARCELAMENTO DO SEGURO  

Parcela 	Valor (R$) 	Vencimento 
01 	R$ 1.297,33 	10/10/2020 

riavendo inadimplência o pagamento s6 poderá ser efetuado na seguradora acrescido de 
uma taxa de 0,30% ao dia. 
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000  
INFORMAÇÕES E CLAUSULAS GERAIS 

Admissão via fone /chat/e-mail  
A presente proposta foi emitida conforme solicitação telefônica,  chat  ou  e-mail  feita em nome do 
segurado pelo corretor de seguros. Os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, 
prêmios e demais condições, foram estabelecidas cuja data está registrada no campo próprio. Os dados e 
informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem 
obrigatoriamente coincidir com a regular documentação apresentada. Ë facultado ao segurado, através 
do seu corretor de seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice 
conforme previsto no código de defesa do consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de carta 
devidamente protocolada em qualquer escritório da seguradora. Para emissões com forma de 
pagamento débito em conta corrente ou cartão de crédito:as informações e dados fornecidos (banco, 
agência, conta corrente, dados do cartão de crédito), são de inteira responsabilidade do corretor de 
seguros, o qual declarou ter obtido anuência do segurado para fornecê-las. 

Para validade do presente contrato, a seguradora, representada por seu diretor - presidente, 
assina esta apólice 

000031 

arbas Medeiros  Roberto Santos 

Braganca  Paulista, 09 Setembro 2020. 	Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais 


