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PUC-CAMPINAS – PIO XII



COBERTURAS E CAPITAL
ACIDENTES PESSOAIS

� MORTE ACIDENTAL – ALUNO: Garante o pagamento de uma
indenização, correspondente a 100% (cem por cento) do capital
básico segurado, caso ocorra a morte do Segurado por causasbásico segurado, caso ocorra a morte do Segurado por causas
acidentais, considerando-se, ainda, o disposto nas Condições
Gerais (Capital Segurado – R$ 10.000,00).

� INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE: Garante o
pagamento de uma indenização, ao próprio Segurado,
correspondente a 100% (cem por cento) do capital básico
segurado, caso venha a se tornar total e permanentemente inválido
em decorrência direta e exclusiva de acidente pessoal coberto,
considerando-se, ainda, o disposto nas Condições Gerais (Capital
Segurado – R$ 10.000,00).



� AUXÍLIO FUNERAL - ALUNO: garante o reembolso das despesas 
com funeral, até o limite do Valor do Capital Segurado, quando ocorrer a 

COBERTURAS E CAPITAIS
PROTEÇÃO GLOBAL ESCOLAR - BÁSICAS

� AUXÍLIO FUNERAL - ALUNO: garante o reembolso das despesas 
com funeral, até o limite do Valor do Capital Segurado, quando ocorrer a 
morte do aluno, por causa de acidentes, exceto se decorrente de riscos 
excluídos das condições contratuais (Capital Segurado Aluno: Até 10 
mensalidades).

�DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - DMH: garante o reembolso 
ao educando, até o limite do capital segurado contratado, no caso de 
acidente coberto, durante a vigência do seguro em decorrência direta e 
exclusiva de despesas médicas, hospitalares e odontológicas efetuadas 
pelo educando para o seu tratamento sob orientação médica, iniciando pelo educando para o seu tratamento sob orientação médica, iniciando 
nos 30 primeiros dias contados da data do acidente, excetuando-se os 
riscos excluídos previstos nas condições gerais (Capital Segurado 
Aluno: R$ 3.000,00).



COBERTURAS – Responsabilidade Civil

� DANOS CORPORAIS – ALUNOS: esta garantia tem por objetivo 
reembolsar ao Segurado, até o limite máximo estipulado na apólice reembolsar ao Segurado, até o limite máximo estipulado na apólice 
para cada evento, as despesas médico-hospitalares ocasionadas 
exclusivamente por acidentes com alunos, respeitado ambiente 
geográfico (Capital Segurado – R$ 100.000,00).

� DANOS CORPORAIS – FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES E 
TERCEIROS: esta garantia tem por objetivo reembolsar ao Segurado, 
até o limite máximo estipulado na apólice para cada evento, as 
despesas médico-hospitalares ocasionadas exclusivamente por despesas médico-hospitalares ocasionadas exclusivamente por 
acidentes com funcionários e professores, respeitado ambiente 
geográfico (Capital Segurado – R$ 50.000,00).



COBERTURAS – Responsabilidade Civil

� DANOS MORAIS: o presente seguro também indenizará as quantias 
mensuráveis pelas quais o Segurado seja civilmente responsável a mensuráveis pelas quais o Segurado seja civilmente responsável a 
pagar, em sentença judicial transitado em julgado, ou em acordo 
expressamente autorizado pela seguradora, em virtude de Danos Morais 
diretamente decorrentes de Danos Corporais causados a Terceiros
(Capital Segurado: Alunos – R$ 20.000,00 e Professores, Funcionários e 
Terceiros – R$ 10.000,00).

� DESPESAS JURÍDICA E INDENIZATÓRIA: tem por objetivo 
reembolsar à PUC-Campinas , abatendo-se as despesas ocorridas com 
o acidente que originou a demanda jurídica, as quantias pelas quais vier 
a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado 
ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a 
reparações por danos involuntários, corporais causados a alunos, 
professores, funcionários e terceiros.



COBERTURAS – Responsabilidade Civil

� DANOS MORAIS: o presente seguro também indenizará as quantias 
mensuráveis pelas quais o Segurado seja civilmente responsável a mensuráveis pelas quais o Segurado seja civilmente responsável a 
pagar, em sentença judicial transitado em julgado, ou em acordo 
expressamente autorizado pela seguradora, em virtude de Danos Morais 
diretamente decorrentes de Danos Corporais causados a Terceiros
(Capital Segurado: Alunos – R$ 20.000,00 e Professores, Funcionários e 
Terceiros – R$ 10.000,00).

� DESPESAS JURÍDICA E INDENIZATÓRIA: tem por objetivo 
reembolsar à PUC-Campinas , abatendo-se as despesas ocorridas com 
o acidente que originou a demanda jurídica, as quantias pelas quais vier 
a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado 
ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a 
reparações por danos involuntários, corporais causados a alunos, 
professores, funcionários e terceiros.



COBERTURAS ADICIONAIS

�MATERIAL ESCOLAR: Garante o pagamento de até 2(duas) �MATERIAL ESCOLAR: Garante o pagamento de até 2(duas) 
parcelas, anualmente, para o custeio do material, exclusivamente para 
os casos de Morte, Invalidez Permanente Total por Acidente e Invalidez 
Funcional Permanente e Total por Doença, do responsável legal do 
aluno. (Até 1 mensalidade por semestre).

�CARTEIRINHA PERSONALIZADA POR ALUNO: Será fornecida aos 
alunos carteirinha de identificação estudantil personalizada com a 
logomarca do estabelecimento de ensino e os dados cadastrais dos 
alunos. a de consultoria em Recolocação Profissional.alunos. a de consultoria em Recolocação Profissional.



SERVIÇOS 

�REMOÇÃO MÉDICA POR LESÃO OU DOENÇA: Se necessário e 
quando solicitado, após terem sido tomadas as providências de 
primeiros socorros e liberação no local por parte do médico responsável, primeiros socorros e liberação no local por parte do médico responsável, 
será realizada a remoção do aluno em caso de lesão causada por 
acidente ou doença, até o hospital, clínica ou médico mais próximo 
capacitado para a realização do atendimento, conforme referência da 
equipe médica tratante, a qual cabe reservar vaga em nome do 
beneficiário e responsabilizar-se pela liberação do mesmo, conforme 
ética médica (Cobertura 100km nacional e 150km internacional).

� PROFESSOR PARTICULAR PARA REPOSIÇÃO DE AULAS 
PERDIDAS: Nos casos em que o aluno tiver de se afastar de suas 
atividades escolares por motivo de acidente ou doença por mais de 5 atividades escolares por motivo de acidente ou doença por mais de 5 
dias úteis, com comprovação médica por escrito, será disponibilizado 
um professor particular para que o mesmo tenha possibilidade de dar 
continuidade ao acompanhante das atividades escolares (Limite 
Reembolso Professor: R$ 400,00 e R$ 35,00 hora/aula).



SERVIÇOS 

�PROFESSOR PARTICULAR PARA REFORÇO: Se o estado do aluno 
não permitir que o mesmo tenha aulas em sua residência durante o 
período em estiver afastado, será disponibilizado um professor particular 
após o retorno às suas atividades normais, para reforço da matéria 
perdida durante o período de afastamento (Limite Reembolso Professor 
após o retorno às suas atividades normais, para reforço da matéria 
perdida durante o período de afastamento (Limite Reembolso Professor 
R$ 400,00 e R$ 20,00 hora/aula).

�TRANSPORTE POR LESÃO OU DOENÇA: Nos casos em que o 
aluno não puder se locomover por meios próprios em decorrência de 
lesão causada por acidente ou doença, será providenciado um 
transporte para ida e retorno escola/residência (Limite Reembolso Total 
R$ 400,00 e R$ 60,00/dia).

�TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FISIOTERÁPICO: Nos casos �TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FISIOTERÁPICO: Nos casos 
em que o aluno não puder se locomover por meios próprios em 
decorrência de lesão causada por acidente ou doença, será 
providenciado um transporte para tratamento fisioterápico até a clínica 
ou hospital responsável (Limite Reembolso Total R$ 400,00 e R$ 
60,00/dia)



SERVIÇOS 

�TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES: Garante a 
transmissão de mensagens urgentes do aluno desde que se refiram a 
quaisquer dos eventos referentes às modalidades de prestação quaisquer dos eventos referentes às modalidades de prestação 
previstas no contrato.

� REFERÊNCIA MÉDICA: Serão indicados quando solicitados pelo 
aluno, hospitais, médicos, e clínicas mais próximos da localidade em 
que o mesmo se encontra, sempre levando em consideração as 
características e necessidades do evento ocorrido.

� HOSPITALIZAÇÃO NO BRASIL OU EXTERIOR: Caso o aluno esteja 
viajando sozinho e fique hospitalizado em decorrência de acidente por 
período superior a 3 dias corridos, será fornecido meio de transporte período superior a 3 dias corridos, será fornecido meio de transporte 
adequado para que uma pessoa da família ou alguém indicado pelo 
aluno, residente no Brasil, possa visitá-lo no hospital (Limite Reembolso 
Total R$ 100,00 no Brasil e US$ 30,00 no Exterior).



SERVIÇOS 

�ADIANTAMENTO PARA GASTOS MÉDICOS NO EXTERIOR: Caso o 
aluno não tenha saldo disponível para gastos de hospitalização, 
intervenções cirúrgicas, honorários médicos, odontológicos e produtos 
farmacêuticos, será disponibilizado o adiantamento de fundos mediante farmacêuticos, será disponibilizado o adiantamento de fundos mediante 
depósito em conta corrente do beneficiário, limitado ao valor de US$ 
1.000,00.

� REPATRIAÇÃO: No caso de falecimento do aluno, é garantido que as 
formalidades para repatriação do corpo serão tratadas pelo serviço de 
assistência, assegurando o pagamento das despesas de transporte até 
o local de inumação no Brasil, incluindo-se os gastos para o 
fornecimento de uma funerária necessária para o transporte.

� RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL: Garante ao responsável pelo � RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL: Garante ao responsável pelo 
aluno que no início da vigência da apólice possuir vínculo  empregatício 
com carteira assinada por, no mínimo, 12 meses, auxílio de recolocação 
profissional caso venha a ser demitido sem justa causa. Serviço 
prestado por empresa de consultoria em Recolocação Profissional.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A) Seguradora = Mapfre Seguros;A) Seguradora = Mapfre Seguros;

B) Indenização por meio de Reembolso;

C) Corretor Responsável – João – Gávea Corretora 19 3253-2035;

D) Em caso de Sinistro, repassar ao corretor para encaminhamento
da documentação à Seguradora;

E) O Segurado / aluno deverá constar da relação mensal enviada
ao faturamento. Por esse motivo, qualquer despesa para
reembolso em virtude de evento coberto deverá ser
providenciada em nome do Segurado / aluno para reembolso.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A) Âmbito Geográfico da Cobertura:
• Seguro de Acidentes Pessoais: aplica-se para os eventos• Seguro de Acidentes Pessoais: aplica-se para os eventos

ocorridos em qualquer parte do Globo Terrestre;

• Seguro de Responsabilidade Civil: aplica-se, exclusivamente, a
danos ocorridos dentro do estabelecimento de ensino, ou fora
deste quando em atividades educacionais e/ou recreativas
promovidas pelo Subestipulante ou quando do percurso casa-
escola-casa;

B) Grupo Segurável: é constituído por todos os Educandos da
Instituição de Ensino que se encontram em boas condições de
saúde e em plena atividade, sem limite de idade, inclusive os
Estagiários (obrigatório e/ou remunerado), desde que o estágio
seja relacionado ao curso que o Educando esteja matriculado.



Elaine Regina Cini
Gerente Territorial Riscos 
Pessoais
Territorial CampinasTerritorial Campinas
MAPFRE SEGUROS| BRASIL

Tel.: (19) 3794-9613
Fax: (19) 9794-7290
www.mapfre.com.br


