
Local e data Assinatura

SEGURO DECESSOS
Termo de Anuência

CPF Matrícula FAM/DECESSOS

Nome completo

DADOS DO SEGURADO

TERMO DE ANUÊNCIA DO SEGURADO

Pela assinatura do presente Termo, concordo com as alterações efetuadas na Apólice n.º 931.4529.0000009.01 do Seguro 
Decessos, a partir de 25/3/2018, conforme o contido no Comunicado DECESSOS n.º 01/2017. Estou ciente de que, caso 
não aconteça a anuência de, no mínimo, 75% do grupo segurado, conforme previsto na legislação da 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a continuidade dos serviços �cará comprometida, podendo ocorrer 
a extinção da apólice.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do 
número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. As condições gerais do produto estão disponíveis no site 
www.fhe.org.br/produtos/seguros/seguro-decessos. Esse plano foi estruturado em regime �nanceiro de repartição 
simples. Sendo assim, não estão previstos a devolução ou o resgate de prêmio ao segurado, ao bene�ciário ou ao 
estipulante, em caso de cancelamento do seguro nas hipóteses previstas nas condições gerais desse seguro.

Estipulante: Fundação Habitacional do Exército
Seguradora: MAPFRE VIDA S/A
Registro do Produto na SUSEP
Corretora: PROSEG - Adm. e Corretora de Seguros Ltda. 

CNPJ: 00.643.742/0001-35
CNPJ: 54.484.753.0001/49

10.003136/99-01
CNPJ: 32.927.303/0001-40

TIPO PRÊMIO ATUAL (AO MÊS) PRÊMIO A PARTIR DE MARÇO/2018 (AO MÊS)

Decessos familiar R$ 3,90 R$ 5,50

Decessos agregado (por pessoa) R$ 2,80 R$ 3,95

Anualmente, a FHE e a seguradora analisarão a situação da apólice e, em caso de necessidade, para garantir o equilíbrio 
�nanceiro, o valor do prêmio do seguro será reajustado, estando o percentual limitado a 10%.
Para a manutenção da qualidade dos serviços, o prêmio e o valor das coberturas poderão ser atualizados monetariamente, 
com base no reajuste remuneratório dos militares das Forças Armadas.
A inclusão de agregados no Seguro Decessos será estendida para netos, irmãos e sobrinhos, conforme as condições da 
apólice.
A cobertura de cremação poderá ser disponibilizada em crematório que esteja localizado em até 200 km do município de 
moradia habitual do segurado.
Será permitida a adesão ao Seguro Decessos aos militares das Forças Armadas, mesmo para aqueles que não são 
participantes do FAM, conforme as condições da apólice.

Os valores dos prêmios de seguro serão reajustados conforme quadro abaixo:



O SELO SERÁ PAGO POR

AC CRUZEIRO VELHO

DOBRE AQUI

DOBRE AQUI
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