
Seguro Educacional

Tranquilidade  
para você e  
sua família

Prezados Pais e Responsáveis,

Buscando proporcionar tranquilidade e um benefício adicional a pais,  
responsáveis e alunos, nossa Instituição contratou o Seguro de Proteção  
Educacional — Prestamista. É um produto moderno que tem como finalidade  
assegurar a continuidade do ensino dos alunos, e é considerado uma
modalidade de seguro indispensável nas economias mais desenvolvidas.

Trata-se de uma proteção financeira para os casos em que o responsável  
financeiro tenha algum imprevisto — acidente, desemprego — e não possa,  
ocasionalmente, arcar com as mensalidades escolares. Também cobre 
despesas para pagamentos e indenizações, conforme as coberturas descritas 
no verso deste material.
O Seguro Educacional proporciona a segurança de saber que os alunos não  
deixarão seus estudos! Com esta cobertura, eles podem ter certeza que, se 
houver algum imprevisto, as consequências serão minimizadas.

Este seguro conta com a consultoria e administração da BR Insurance Corretora  
de Seguros, e a apólice é garantida pela Seguros SURA, uma das maiores  
seguradoras da América Latina.

Gratos pela sua atenção,  
A Diretoria



RESPONSÁVEL FINANCEIRO

É a pessoa física, entre 18 e 75 anos,  
definida no momento da matrícula e  
informada pela Instituição para a  
Seguradora. Em caso de falecimento  
decorrente de causas acidentais ou
de Invalidez Permanente Total por  
Acidente, o responsável financeiro poderá  
contar com o auxílio do pagamento  
integral ou parcial das mensalidades  
escolares, respeitando o limite da Reserva  
Educacional para o Ano Letivo.

EDUCANDO- SEGURODEACIDENTESPESSOAISESCOLAR

O Educando também poderá contar com a cobertura de reembolso de Despesas  
Médico-Hospitalares e/ou Odontológicas ocasionadas por acidente.

Em caso decorrente de lesão ou acidente, o Educando poderá contar também  
com os serviços prestados por meio da Assistência 24 horas, contatando o  
número 3003-7727 ou, fora da região metropolitana, 0800 727 1022, informando  
dados pessoais, local onde se encontra e o serviço necessário.

Perda de Renda por  
Desemprego Involuntário

Quando o responsável financeiro for
assalariado, e em caso de interrupção das
atividades remuneradas, o seguro garante
o pagamento da mensalidade escolar
vigente na data do evento por 3 meses
consecutivos. Neste caso, o responsável
financeiro deverá comprovar vínculo
empregatício acima de 12 meses
consecutivos na mesma empresa. Não
estão cobertos casos de demissão
voluntária ou justa causa.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDÊNCIA

Algumas Assistências

• Remoção Hospitalar 

• Transporte do Educando para  
Frequência de Aula

• Aula Particular de Reforço

• Transmissão de  
Mensagens Urgentes

• Tratamento Fisioterápico

Coberturas Básicas

• Morte Acidental (Somente para 
maiores de 14 anos)

• Invalidez PermanenteTotal/Parcial  
por Acidente

• Despesas Médico-Hospitalares e  
Odontológicas

Telefone da Ouvidoria da Seguradora
Em conformidade com a Resolução CNSP no 279/2013, que "dispõe sobre a instituição de ouvidoria pelas  
sociedades seguradoras (...)", comunicamos que a Seguros SURA possui canais específicos para que sejam  
relatadas quaisquer reclamações ou dúvidas relacionadas ao seu seguro.

Tel.: 0800 787 1022 (de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h) — E-mail: ouvidoria@segurossura.com.br 
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