
Futuro Protegido
Conheça os benefícios



VOLTARINÍCIO CERTIFICADO DO SEGURO PROCEDIMENTO EM CASO DE SINISTRO ASSISTÊNCIAS DO SEU SEGUROCOBERTURAS CONTATO

Dica: este é um PDF navegável.

OU USANDO A FUNÇÃO 
SCROLL (ROLAR).

NAVEGUE TAMBÉM CLICANDO 
NOS BOTÕES DO MENU.

SEMPRE QUE ESTE ÍCONE APARECER, 
VOCÊ PODE CLICAR PARA NAVEGAR.

Dica: este é um PDF navegável.



Parabéns! Você escolheu investir 
em proteção enquanto constrói seu 
patrimônio! 

Caro cliente,

Neste manual você conhecerá as principais características do seu Futuro Protegido.

Preocupe-se apenas em sonhar com o melhor e deixe que a gente realiza pra você.

Conte com a gente,
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.



Com o 

você acumula uma reserva
para o futuro de acordo com o objetivo contratado,
e ainda conta com proteção para sua família em 
caso de imprevistos. 

Objetivo

Futuro Protegido,
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Conheça os benefícios do seu plano

A partir de agora, você tem à sua disposição: 

Proteção para a sua família.

Em caso de falecimento do Segurado por causas naturais ou acidentais durante a vigência do Plano.

*

Reserva 
em caso de imprevistospara o futuro
Proteção

Reserva para a realização 
dos seus sonhos.

*
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parcelas fixas
E ainda conta com a tranquilidade de

durante toda a vigência do plano.
As parcelas são atualizadas 
anualmente de acordo com 
a inflação.

Tudo em um só produto, de forma SIMPLES e INTELIGENTE.

FUNCIONA ASSIM:
O valor pago na sua parcela mensal é dividido entre o 
Plano VGBL e a Cobertura Pecúlio por Morte.

Objetivo  Contratado
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(Cobertura pecúlio por morte)

Reserva para o futuro Proteção em casos de imprevistos

 (Plano VGBL)



POR EXEMPLO, 

COM UM 
OBJETIVO DE 
R$ 100 MIL, 
DURANTE UM 
PERÍODO DE 20 ANOS R$ 0,00 R$ 100 mil

Plano
Cobertura

VGBL
Pecúlio 
por morte

Cobertura InicialReserva Inicial
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PRESENTE
ANO 1

FUTURO
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PLANO
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ANO 5 ANO 10 ANO 15 ANO 20

Parcela 
Fixa

Cobertura do Pecúlio por Morte
(Proteção para a sua família)

Plano VGBL
(Reserva para o seu futuro)

VEJA A SIMULAÇÃO ABAIXO:

Com o avanço dos meses, conforme a reserva for construída, a proteção será recalculada, 
permitindo que o valor total entre plano e cobertura seja sempre o mesmo do objetivo contratado.

Objetivo 
Contratado
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100.000,00

80.000,00

60.000,00

40.000,00

20.000,00



E mais:

10%

No momento da contratação, você poderá 

Para parcelas 
pagas há mais de 
10 (dez) anos.

Chegando a

de alíquota

escolher o regime de tributação.

Caso tenha optado pelo regime regressivo, o imposto devido incidirá no resgate ou na concessão do benefício. 
No plano VGBL o imposto só incidirá sobre os rendimentos.

*
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Características do plano

O VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) oferece acumulação com:

No momento em que o Segurado efetua o resgate ou a concessão do benefício.

Tributação 
somente sobre os 
rendimentos

*

Fundo de 
Investimento em 
Renda Fixa

1 2

100% da 
rentabilidade

100% da reserva 
de acúmulo – 
flexível/liquidez

3 4
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Conheça a Cobertura Pecúlio por Morte

Em caso de falecimento do Segurado por causas naturais ou acidentais durante a vigência do Plano, a 
Seguradora realizará o pagamento ao(s) Beneficiário(s) indicados no valor da Cobertura de Pecúlio por Morte.

O valor da Cobertura de Pecúlio por Morte é definida de acordo com o objetivo financeiro contratado, 
respeitando os limites mínimos e máximos previamente estabelecidos e informados pela Seguradora.

Durante a vigência do contrato, a cobertura será ajustada anualmente de forma automática, considerando a 
reserva aplicada no VGBL. (Leia a página 8 para mais informações.)

IMPORTANTE
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O que é importante que você saiba

Condições

Objetivo:

Limite de Idade:

De R$ 30.000,00 a R$ 6.000.000,00

18 a 64 anos

Pagamento da Parcela
Mensal. Sendo a data de pagamento mais adequada para o cliente. 

Futuro Protegido
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O valor do capital segurado da cobertura de Pecúlio por Morte é o objetivo a ser atingido ao longo 
da vigência do plano de previdência VGBL. À medida que os recursos no plano de previdência VGBL 
forem acumulando, o valor do capital segurado será automaticamente reduzido, a fim de que o valor 
de acumulação de recursos entre o plano de previdência VGBL e o capital segurado da Cobertura de 
Pecúlio por Morte seja alcançado.

A Zurich Santander irá custear a primeira parcela mensal limitada ao valor de até R$ 3.000,00.

*Condições válidas para contratações realizadas de 4/5/2018 a 14/5/2018.



Parcela referente ao VGBL
Em caso de não pagamento das parcelas do plano ou solicitação de suspensão das contribuições, a 
reserva referente à acumulação no VGBL continuará vigente e disponível para resgate ou portabilidade 
para outro plano de previdência.

Carência
A carência para o primeiro resgate é de 24 (vinte e quatro) meses a partir da contratação do plano, e 
entre as solicitações de 6 (seis) meses. No caso de portabilidade, o prazo de carência inicial e entre 
solicitações é de 60 (sessenta) dias.

Resgate Total
Em caso de resgate total, o plano será totalmente cancelado, incluindo a Cobertura de Risco e o VGBL, 
sem possibilidade de reativação posterior.
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A aceitação da proposta estará sujeita a análise de risco pela Seguradora. 

A falta de pagamento em até 90 (noventa) dias irá gerar acúmulo das parcelas. A falta de pagamento 
após esse período, acarretará na suspensão da cobrança e no cancelamento da Cobertura de Pecúlio 
por Morte. 



Concessão do Benefício
Ao atingir a idade escolhida para a concessão da renda, você poderá optar entre o resgate total, parcial, 
ou a conversão da reserva em renda.

Aos 65 (sessenta e cinco) anos o Pecúlio é cancelado automáticamente.

Indicação ou Alteração de Beneficiários
Você poderá incluir ou alterar beneficiários quando desejar, sendo necessário apenas comunicar 
a mudança por escrito à Seguradora. A alteração estará vigente a partir do dia do recebimento da 
solicitação.

Extrato Periódico
Acompanhe o seu plano de previdência no seu extrato de conta-corrente, disponível no Internet Banking.
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VGBL

Informações técnicas

Taxa de Carregamento na saída
(Tempo de permanência no Plano)

Até 60 meses     5%

De 60 a 72 meses    4%

De 72 a 84 meses    3%

De 84 meses a 96 meses   2%

De 96 meses a 108 meses   1%

De 108 a 120 meses

Acima de 120 meses

FUNDO: SANTANDER FIC FI III RENDA FIXA CP

CNPJ:  04.794.886/0001-43 

TAF: 1,20% a.a.

PROCESSO SUSEP No: 15414.900329/2017-34

EXCEDENTE FINANCEIRO: 50%

TÁBUA ATUARIAL: BR-EMSsb Male + 0%

INDEXADOR: IPCA-IBGE DOS ÚLTIMOS 12 MESES

CARREGAMENTO SOBRE PRÊMIO: 30%     

PROCESSO SUSEP No:  15414.900328/2017-90                            

TÁBUA ATUARIAL: AT 83 Male

Informações do Plano

0,5%
0%

– Carência Inicial Resgate: 24 (vinte e quatro) meses

– Carência Demais Resgates: 6 (seis) meses   

– Carência Portabilidade (Inicial/Demais): 60 (sessenta) dias 

COBERTURA PECÚLIO POR MORTE
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Versão seguros

Van Gogh

@SANTANDER_BR

SANTANDER BRASIL

Sinistros

Das 8h às 22h, 
de segunda a sexta-feira, 
e das 8h às 20h, 
aos finais de semana.

Assistência 24h

Atendimento emergencial: 
0800 770 5030 (no Brasil).
No exterior, ligue a cobrar 
para: 55 (11) 3027 9603.

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA

SANTANDER
.COM.BR

APLICATIVO
SANTANDER

APLICATIVO
WAY

Atendimento Direto

Consultas, informações 
e transações:

4004 3535
(capitais e regiões metropolitanas)

0800 702 3535
(demais localidades)

0800 723 5007
(pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 6h às 22h de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 19h 
aos sábados e das 9h às 16h 
aos domingos. SUSEP

Superintendência de Seguros 
Privados: 0800 021 8484
Das 9:30h às 17h, exceto feriados.

SAC

Reclamações, cancelamentos 
e informações: 
0800 762 7777

Pessoas com deficiência 
auditiva ou de fala: 
0800 771 0401

No exterior, ligue a cobrar 
para: 55 (11) 3012 3336

Atendimento 24h 
por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com 
a solução apresentada: 
0800 726 0322

Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala: 
0800 771 0301

Disponível das 9h 
às 18h, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados. 

Quando for necessário citar os canais 
de atendimentos de Seguros, no 
segmento Van Gogh, pode-se utilizar os 
seguintes módulos na comunicação: 

 – Título - Estamos conectados  
 24 horas, 7 dias por semana;

 – Aplicativo Santander;
 – Aplicativo Way;
 – Site;
 – Linha divisória;
 – Atendimento Direto e Sinistros;
 – Assistência 24h;
 – SAC e SUSEP;
 – Ouvidoria;
 – Redes sociais.

O módulo Aplicativo Way só deve 
ser aplicado no selo quando a peça 
abordar uma comunicação de cartões.

Não repita o módulo do canal em 
que o cliente está. Exemplo: se o 
selo de canal estiver no site, não 
adicione o módulo do site no selo.

Utilize sempre os originais eletrônicos.

Santander Selo de Canais 130

FUTURO PROTEGIDO - No período da oferta, na contratação do Futuro Protegido a primeira parcela mensal será custeada pela Zurich Santander, limitado ao valor de R$ 3.000,00 e a cobertura mínima 

do plano que antes era de R$ 1 milhão, foi reduzida para R$ 30 mil. Plano administrado pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, CNPJ 87.376.109/0001-06. Produtos registrados na SUSEP 

sob os números 15414.900329/2017-34 - Futuro Protegido VGBL - e 15414.900328/2017-90 - Futuro Protegido Pecúlio por Morte. A aprovação dos planos pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 

incentivo ou recomendação a sua comercialização. O participante poderá optar ou não pelo critério de tributação por alíquotas decrescentes. A opção pelo regime de tributação regressiva é irretratável. Em 

caso de resgate, haverá incidência de impostos, na forma de legislação fiscal vigente. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão 

ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta, também disponíveis na rede agências ou no site www.santander.com.br.
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