
Prezado Cliente,

Sabemos que a contratação de um seguro, nem sempre é uma tarefa simples.

Existem condições das quais podemos não entender e gerar surpresas 
desagradáveis.

Pensando nisso, a Starr Companies, zelando pela total transparência elaborou esse 
documento, que segue anexo à sua apólice, com todas as condições que podem gerar 
algum tipo de dúvida.

Solicitamos que você reserve um tempo especial para a leitura das condições abaixo 
e, caso tenha alguma dúvida, por favor não hesite em nos contatar.

Os seguros são oferecidos pela STARR International Brasil Seguradora S.A., CNPJ/MF nº 
17.341.270/0001-69 em parceria com a BIDU Corretora de Seguros, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n°00.459.359/0001-21 e registro na SUSEP com número 20.2057927. Consulte 
termos, condições, limitações e exclusões nos portais. Seguro Bilhete de Seguro de 
Pessoas: Processo SUSEP 15414.611390/2021-96.



Manual do Segurado

Não temos em nenhuma das coberturas contratadas a existência 
de franquia,

Mas, temos carência de 6 (seis) meses para as coberturas de:
- Eventos da Vida – Casamento ou Divórcio e Adoção.
Já a cobertura de Auxílio Natalidade (Nascimento de Filhos) a carência será de 9 (nove) meses

As demais coberturas não possuem carência.

Significa que, se você se casar, mudar de residência ou adotar um filho(a), você só poderá 
solicitar a sua indenização, após 6 meses do início da vigência do seu seguro.

Franquia e Carências

MORTE ACIDENTAL
A cobertura de Morte consiste no pagamento do capital segurado contratado relativo a esta 
cobertura, de uma única vez, em caso de falecimento do segurado em decorrência de 
evento coberto ocorrido durante o período de vigência do seguro exceto se decorrente de 
Riscos Excluídos, observados os demais termos desta Cobertura e das Condições 
Gerais.

EVENTOS DA VIDA - CASAMENTO
Consiste no pagamento do capital segurado contratado relativo a esta cobertura, de uma 
única vez, em caso de casamento civil ou contrato matrimonial do segurado durante a 
vigência do seguro

Coberturas

Somente haverá cobertura para o 1º (primeiro) casamento oficial ou contrato 
matrimonial do segurado após o início do contrato de seguro, observada a carência de 6 
(seis) meses.
Além dos riscos expressamente excluídos de cobertura apresentados no item “5. RISCOS 
EXCLUÍDOS” das condições gerais, estão também excluídos os eventos ocorridos em 
consequência direta ou indireta de e/ou relacionados a formalização legal de uniões 
estáveis anteriores ao início de vigência do seguro.

Os seguros são oferecidos pela STARR International Brasil Seguradora S.A., CNPJ/MF nº 
17.341.270/0001-69 em parceria com a BIDU Corretora de Seguros, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n°00.459.359/0001-21 e registro na SUSEP com número 20.2057927. Consulte 
termos, condições, limitações e exclusões nos portais. Seguro Bilhete de Seguro de 
Pessoas: Processo SUSEP 15414.611390/2021-96.



EVENTOS DA VIDA - DIVÓRCIO
Consiste no pagamento imediato do capital segurado contratado 
relativo a esta cobertura, de uma única vez, em caso de divórcio 
ou separação oficial do segurado durante a vigência do seguro, 
exceto se decorrente de Riscos Excluídos, observados os 
demais termos desta Cobertura e das Condições Gerais

Somente haverá cobertura para o 1º (primeiro) divórcio ou 
separação oficial do segurado realizado após o início do contrato de 
seguro, observada as regras de carência.

AUXÍLIO NATALIDADE (NASCIMENTO DE FILHOS)
Consiste no pagamento do capital segurado contratado relativo a esta cobertura, de uma 
única vez, à segurada gestante pelo parto, ou ao segurado pelo parto de sua esposa, 
exceto se decorrente de Riscos Excluídos, observados os demais termos desta 
Cobertura e das Condições Gerais.

A companheira é equiparada à esposa, desde que comprovada a união estável, nos 
termos da legislação em vigor, na data do sinistro.

BENEFÍCIO POR AGRESSÃO CRIMINOSA OU CRIME VIOLENTO
Consiste no pagamento de uma indenização ao segurado, limitada ao capital segurado 
contratado, em caso de falecimento do segurado ou da perda, redução ou impotência 
funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão.

Se a agressão causar uma Invalidez Permanente Total ou Parcial a indenização, 
dependendo da gravidade e extensão do acidente, a indenização não será integral. Por 
este motivo, é importante que você verifique as condições gerais na íntegra para saber 
mais a respeito dessas características.

EVENTOS DA VIDA – ADOÇÃO
Consiste no pagamento do capital segurado contratado relativo a esta cobertura, de uma 
única vez, em caso de adoção de um ou mais filhos pelo segurado durante a vigência do 
seguro.

Somente haverá cobertura para um processo de adoção durante a vigência do 
contrato de seguro, observada as regras de carência.
O valor da indenização é único, e não excederá a 100% (cem por cento) do Capital 
Segurado contratado, independentemente do número de crianças adotadas no 
mesmo processo

Os seguros são oferecidos pela STARR International Brasil Seguradora S.A., CNPJ/MF nº 
17.341.270/0001-69 em parceria com a BIDU Corretora de Seguros, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n°00.459.359/0001-21 e registro na SUSEP com número 20.2057927. Consulte 
termos, condições, limitações e exclusões nos portais. Seguro Bilhete de Seguro de 
Pessoas: Processo SUSEP 15414.611390/2021-96.



Para fins desta Cobertura, entende-se como crime os 
eventos contra a pessoa, conforme tipificados no Código 
Penal, que tenham como resultado a morte ou a invalidez 
permanente do Segurado.
A invalidez permanente deve ser comprovada através de 
declaração médica apresentada à seguradora.

ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR
A Assistência Funeral consiste em amparar a família quando ocorrer o óbito por morte do 
segurado, o seu cônjuge ou filhos até o limite contratado, organizando de forma 
abrangente e adequada o funeral, tomando todas as providências necessárias para a 
realização deste. 
Para tanto deverá haver o acionamento da prestação de serviço através de ligação a 
Central de Atendimento logo que aconteça o óbito, pelo telefone 0800-726 8662 
(Assistência 24 horas).

A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de 
previdência, ou assemelhados, não caracteriza por si só o estado de invalidez 
permanente.
Se, depois de paga a indenização por uma invalidez permanente por acidente 
decorrente de um crime, verificar-se a morte do segurado em consequência 
do mesmo acidente, a importância já paga por invalidez permanente será 
deduzida do valor a ser indenizado pela morte. Nestes casos, o beneficiário 
terá direito à indenização por morte, deduzidos os valores pagos pela 
invalidez permanente, mesmo se o seguro já estiver cancelado em razão de 
uma indenização por invalidez permanente total.
A seguradora se reserva o direito de submeter o segurado a exames médicos, 
ou a outros complementares, por profissionais de sua indicação para 
comprovar a ocorrência de invalidez, o seu caráter permanente, sua 
extensão e grau.

Serviços Cobertos: Sepultamento e/ou Cremação englobando: urna/caixa, remoção e 
preparação do corpo, carro funerário, caixão, paramentos, serviço assistencial, registro 
de óbito, placa para túmulo, taxa de sepultamento ou cremação, taxa de velório, 
enfeite floral e coroa.
Limite de Idade: 79 anos, 11 meses e 29 dias para titular e cônjuge e 21 anos para 
filhos.

Os seguros são oferecidos pela STARR International Brasil Seguradora S.A., CNPJ/MF nº 
17.341.270/0001-69 em parceria com a BIDU Corretora de Seguros, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n°00.459.359/0001-21 e registro na SUSEP com número 20.2057927. Consulte 
termos, condições, limitações e exclusões nos portais. Seguro Bilhete de Seguro de 
Pessoas: Processo SUSEP 15414.611390/2021-96.



ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR ESTENDIDO
A Assistência Funeral consiste em amparar a família quando 
ocorrer o óbito por morte do segurado, o seu cônjuge, filho(s) e 
pais até o limite contratado, organizando de forma abrangente 
e adequada o funeral, tomando todas as providências 
necessárias para a realização deste. 
Para tanto deverá haver o acionamento da prestação de 
serviço através de ligação a Central de Atendimento logo 
que aconteça o óbito, pelo telefone 0800-726 8662 
(Assistência 24 horas).

IMPORTANTE
É importante ressaltar que o descritivo das coberturas acima são apenas um resumo do 
descritivo correto e detalhado que se encontra nas Condições Gerais do Seguro, que é um 
dos documentos que seguem anexos ao e-mail da contratação. 

Por isso, a importância da leitura das Condições Gerais na íntegra.

A Starr zela pelos seus clientes, e não gostaríamos que você venha ter surpresas 
desagradáveis ao encontrar uma cláusula não coberta da qual você não conhecia.

Conte conosco e, em caso de dúvidas, não hesite em nos contatar ou ao seu corretor de 
seguros,

Serviços Cobertos: Sepultamento e/ou Cremação englobando: urna/caixa, remoção e 
preparação do corpo, carro funerário, caixão, paramentos, serviço assistencial, registro de 
óbito, placa para túmulo, taxa de sepultamento ou cremação, taxa de velório, enfeite 
floral e coroa.
Limite de Idade: 79 anos, 11 meses e 29 dias para titular e cônjuge e 21 anos para filhos.

Os seguros são oferecidos pela STARR International Brasil Seguradora S.A., CNPJ/MF nº 
17.341.270/0001-69 em parceria com a BIDU Corretora de Seguros, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n°00.459.359/0001-21 e registro na SUSEP com número 20.2057927. Consulte 
termos, condições, limitações e exclusões nos portais. Seguro Bilhete de Seguro de 
Pessoas: Processo SUSEP 15414.611390/2021-96.

LMI Fatores da Vida
(Casamento/Divórcio;
Nascimento/Adoção;

Agressão)

R$ 30.000,00 R$ 60.000,00 R$ 100.000,00 R$ 150.000,00

R$ 9.000,00

R$ 18.000,00

R$ 30.000,00

LMI Seguro de Vida

Limites e forma de contratação



O início da Vigência desta Apólice/Bilhete será a partir das 24 
(vinte e quatro) horas da data constante na presente 
Apólice/Bilhete e o seu término as 24 (vinte e quatro) horas da 
data descrita também na Apólice.

Este Seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora, a faculdade 
de não renovar o presente Seguro na data de seu vencimento.

Vigência

Em caso de não pagamento do Prêmio do Seguro, o Segurado será 
notificado no atraso para regularização dos pagamentos com 5 (cinco) dias 
de antecedência do cancelamento. 

Após 60 (sessenta) dias ocorridos de inadimplência, o seguro será automaticamente cancela-
do, devendo o prazo de Vigência da cobertura ser ajustado em função do Prêmio já pago, 
sendo o Segurado notificado com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos antes do 
término do referido prazo.

Pagamento do Prêmio do Seguro

Os valores dos prêmios e dos capitais segurados serão reajustados anualmente na data de 
aniversário do seguro, com base na variação salarial praticada no período, ou atualizados 
monetariamente, conforme estabelecido no contrato de seguro.

Atualização do Capital Segurado

Ocorrendo um evento coberto, ele deverá ser comunicado imediatamente pelo segurado, 
beneficiário ou seu representante.

Para o Aviso de Sinistro, o beneficiário ou o próprio segurado, deverá apresentar os 
documentos referentes a cada cobertura, que deve ser consultado nas condições gerais.

Envie as documentações para sinistro.vida@starrcompanies.com

Procedimentos em caso de Sinistro

Os seguros são oferecidos pela STARR International Brasil Seguradora S.A., CNPJ/MF nº 
17.341.270/0001-69 em parceria com a BIDU Corretora de Seguros, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n°00.459.359/0001-21 e registro na SUSEP com número 20.2057927. Consulte 
termos, condições, limitações e exclusões nos portais. Seguro Bilhete de Seguro de 
Pessoas: Processo SUSEP 15414.611390/2021-96.



SEGURADORA
Starr International Brasil Seguradora S/A

ENDEREÇO
A. Paulista, 283 - 140 Andar - Conj. 142 Bela Vista - São Paulo / SP

CEP
01311-000

PROCESSOS SUSEP
15414.611390.2021-96

CNPJ
17.341.270/0001-69

ATENDIMENTO

atendimento@starrcompanies.com
0800 605 4362 0800 605 4363

0800 605 4576

ouvidoria@starrcompanies.com

atendimento@starrcompanies.com

OUVIDORIA

DEFICIENTES AUDITIVOS

Starr Insurance Companies

CANAIS DE COMUNICAÇÃO STARR INTERNATIONAL

Os seguros são oferecidos pela STARR International Brasil Seguradora S.A., CNPJ/MF nº 
17.341.270/0001-69 em parceria com a BIDU Corretora de Seguros, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n°00.459.359/0001-21 e registro na SUSEP com número 20.2057927. Consulte 
termos, condições, limitações e exclusões nos portais. Seguro Bilhete de Seguro de 
Pessoas: Processo SUSEP 15414.611390/2021-96.


