
 

 

POLÍTICA ADESÃO DE SEGURO EDUCACIONAL 

 

 

Portaria Nº 060617-1 

 
A presente política tem como objetivo estabelecer as 

condições gerais da cobertura do seguro por Perda de 

Renda por Desemprego e a formalização das regras de 

concessão do seguro educacional contratado pela 

instituição.  

 

Trata-se de BENEFÍCIO de seguro educacional, através do qual o ALUNO que preencher todos 

os requisitos listados neste regulamento e nos termos do produto registrado na SUSEP sob o 

nº 15414.901947/2014-59, Bradesco Seguros, terá cobertura de seus débitos junto a 

FAMETRO, no valor de até 03 (três) mensalidades, doravante denominado BENEFÍCIO. 

1º SEGURÁVEL 

Determina-se como segurável ao BENEFÍCIO do Seguro de Perda de Renda por Desemprego 

todo ALUNO ou seu representante financeiro que encontre-se nos termos desta política. 

2º PRAZO DO CONTRATO 

A vigência do contrato é de 01(um) ano, com início 30/03/2017, podendo ser renovado 

automaticamente, por igual período, uma única vez, exceto se qualquer das partes (FAMETRO 

ou SEGURADORA), informe do desacordo por escrito no prazo estipulado no contrato. 

O ALUNO não poderá solicitar o BENEFÍCIO novamente em intervalo inferior a 12 (doze) meses 

contados a partir do último sinistro. 

3º CUSTOS 

Todos os custos oriundos da contratação e manutenção do seguro educacional é de 

responsabilidade da Faculdade. A FAMETRO se sub-rogará, legal e expressamente, em todos os 

direitos, ações, privilégios da seguradora, podendo inclusive agir em seu próprio nome, em 

juízo ou fora dele. 
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4º COBERTURA CONTRATADA 

a) A cobertura contratada pela instituição refere-se à modalidade de seguro de Perda de 

Renda por Desemprego, e limita-se a até 03 (três) mensalidades. 

b) O BENEFÍCIO estipulado neste regulamento poderá ser solicitado após a efetiva perda do 

emprego. 

c) A concessão do BENEFÍCIO poderá ser utilizada apenas para quitar débitos do período 

coberto pelo próprio BENEFÍCIO. Assim, valores porventura devidos pelo ALUNO, anteriores 

à data do sinistro, continuarão a ser devidos à FAMETRO. 

d)  O BENEFÍCIO será válido para todas as matrículas ativas do ALUNO, sendo que, na hipótese 

de o ALUNO possuir mais de uma matrícula, deverá ser aberta uma solicitação para cada 

uma delas, caso contrário, o ALUNO não receberá o BENEFÍCIO para a matrícula sem 

solicitação. 

5º BENEFICIÁRIO  

Será beneficiado através do Seguro Educacional todo ALUNO ou seu representante financeiro 

(Pessoa Física), devidamente matriculado na FAMETRO, que forem efetivamente aceitas pela 

seguradora. 

Estão cobertos apenas os responsáveis financeiros indicados no Contrato Educacional que 

mantenham o vínculo empregatício com o mesmo empregador há pelo menos 12 (doze) 

meses, com carteira de trabalho assinada, e desde que a demissão não tenha sido por justa 

causa e dentro do prazo de vigência deste regulamento, análogos requisitos: 

a) Estar matriculado em qualquer curso de Graduação Bacharelado, Licenciatura e 

Tecnológico oferecido pela FAMETRO, ou responder legalmente como responsável 

financeiro do indivíduo matriculado nesta instituição;  

b) Não possuir divergência ou pendência nas informações pessoais cadastradas na FAMETRO; 

c) Não apresentar pendência financeira, junto a instituição de ensino. Estar adimplente com 

as mensalidades do curso; 

d) Não ter idade superior a 60 (sessenta) anos; 

e) Não possuir desconto, financiamento ou qualquer tipo de crédito educacional no 

percentual de 100% da mensalidade. Entretanto, o ALUNO que tenha parte de seus cursos 

financiados, e pague o restante com seu próprio recurso, ou do representante financeiro, 

terão direito ao BENEFÍCIO somente no seu valor custeado. 

 

                            Pág.2/5 



 

f) Possuir vínculo empregatício na forma da lei, ininterrupto em uma mesma empresa, por no 

mínimo, 12(doze) meses. 

g) Também não será concedido o BENEFÍCIO caso o representante financeiro tenha perdido o 

emprego em função de: 

I. Demissão voluntária através de plano interno de incentivo; 

II. Término de vigência de contrato por prazo determinado; 

III. Solicitação de demissão por iniciativa própria. 

h) ALUNO que não preencham ou que não comprovem os pré-requisitos para concessão do 

BENEFÍCIO exigidos pela seguradora. 

 

6º CARÊNCIA 

 

Fica estipulado pela seguradora o prazo de carência de 90 (noventa) dias, contados a partir da 

contratação ou renovação do contrato de prestação de serviços educacionais fornecido pela 

FAMETRO, para reclamar o sinistro. 

Não se aplicará ao prazo de carência os beneficiados já selecionados na data da adesão do 

seguro, e que renovaram sua matricula para os próximos períodos letivos, a partir da data de 

contratação do seguro.  

 

7º PAGAMENTO DO SINISTRO 

 

a) Na ocorrência de sinistro, ou seja, perda de emprego, deverá o beneficiário, conforme o 

caso, comprovar a sua ocorrência por meio do FORMULÁRIO ELETRÔNICO, com o envio dos 

documentos básicos relacionados nas observações gerais, indicados pela seguradora. 

b) O pagamento da indenização devida será realizado por liquidação da mensalidade do 

beneficiário no prazo máximo de 30 dias, contados da entrega de toda documentação e 

informações solicitadas pela seguradora. No caso de solicitação de documentos e 

informações complementares, o prazo será suspenso e voltará a correr a partir do 

recebimento da documentação. 

c) O ALUNO DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ASSINAR O TERMO DE CESSÃO DO BENEFÍCIO, 

INDICANDO A FAMETRO COMO BENEFICIÁRIA, PARA QUE TENHA DIREITO AO ABONO DAS 

MENSALIDADES, bem como apresentar toda a documentação exigida, a qual pode ser 

encontrada nos anexos ao presente regulamento. 
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d) A recusa do ALUNO em assinar o termo de cessão de BENEFÍCIO implicará na 

impossibilidade de concessão do mesmo. A forma de utilização do BENEFÍCIO será regida e 

determinada pela FAMETRO neste Regulamento e em outros documentos eventualmente 

editados pela FAMETRO com este objetivo e divulgados ao ALUNO, sempre em respeito à 

legislação aplicável em vigor. 

 

8º OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

I. A FAMETRO reserva-se ao direito de analisar e validar as informações submetidas pelo 

SEGURADO a qualquer momento, e decidir pela aprovação ou não do cadastro e/ou 

continuação do BENEFÍCIO. 

II. É de responsabilidade da FAMETRO o fornecimento das informações, com base no que 

foi declarado pela seguradora. 

III. Esta política foi emitida com base nas informações prestadas pela seguradora, sendo 

de responsabilidade da mesma a análise dos riscos. 

IV. Casos omissos e não previstos serão deliberados pela direção da FAMETRO. 

V. A presente política poderá ser alterada ou cancelada, sem aviso prévio. 

VI. A concessão do BENEFÍCIO não implicará na concessão de quaisquer outras vantagens 

ao ALUNO. 

VII. Os documentos básicos, necessários para a regulação e liquidação de sinistros, que 

deverão ser encaminhados à FAMETRO, estão listados no anexo A. 
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ANEXO A 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA SINISTRO PERDA DE RENDA 

 

I. Cópia do RG, CPF e o do comprovante de residência do Segurado; 

II. cópia do instrumento de rescisão do Contrato de Trabalho do Segurado;  

III. cópia do Registro de Empregado ou Carteira Profissional, com baixa, do Segurado; 

IV. cópia da autorização de Movimentação da Conta Vinculada do FGTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edson Ronald de Assis Filho 

Diretor Administrativo Financeiro 

Fortaleza, 24/07/2017 
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