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 Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
 CNPJ: 33.608.308/0001-73 

 REGULAMENTO DO PLANO COLETIVO DE PECÚLIO POR MORTE

 I - DAS CARACTERÍSTICAS

Art. 1º - A Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A., doravante denominada EAPC, institui o Plano de Pecúlio 
por Morte, estruturado no Regime Financeiro de Repartição Simples, na modalidade de Benefício Definido, 
descrito neste regulamento e devidamente aprovado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 
através do Processo n.º 15414.000077/2005-16.

 Parágrafo Ú

Art. 2º - Este regulamento estabelece os direitos e as obrigações da EAPC, da averbadora, dos participantes do 
plano e de seu(s) beneficiário(s).

Art. 3º - Este regulamento será complementado por contrato firmado entre a EAPC, e a averbadora, contendo as 
condições particulares e específicas de operacionalização do plano. 

 Parágrafo Único. O contrato observará as normas legais e regulamentares em vigor e o disposto no 
regulamento.

 II - DO OBJETIVO

Art. 4º - O objetivo deste plano é a concessão de um Pecúlio por Morte ao beneficiário indicado pelo participante 
vinculado a uma pessoa jurídica, denominada averbadora, em decorrência da morte do participante ocorrida 
durante o período de cobertura e após cumprido o período de carência estabelecido pelo plano, observadas 
as demais condições deste regulamento.

 III - DAS DEFINIÇÕES

Art. 5º - Para efeito deste regulamento, considera-se:

a) Acidente Pessoal: o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, 
involuntário, violento, causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer 
causa, tenha como consequência direta a morte do participante;

 é a pessoa jurídica contratante, a qual os participantes estão vinculados, que não efetua 
contribuições para o plano;

 é a EFPC, conforme indicado pelo participante na proposta de inscrição, observado o 
disposto na legislação vigente;

o pagamento que o beneficiário recebe em função da ocorrência do evento gerador durante 
o período de cobertura;

 a modalidade de plano segundo a qual o valor do benefício contratado é 
previamente estabelecido na proposta de inscrição;

f) Carregamento: importância resultante da aplicação de percentual sobre o valor das contribuições 
pagas, destinada a atender às despesas administrativas, de corretagem e de colocação do plano;
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: documento legal que formaliza a aceitação, pela EAPC, do proponente 
no plano;

h) Contrato: instrumento jurídico que tem por objetivo estabelecer as condições particulares da 
contratação do plano coletivo e fixar os direitos e obrigações entre a pessoa jurídica contratante, a 
EAPC e participantes, sendo obrigatoriamente entregue ao participante no ato da inscrição;

: o valor correspondente a cada um dos aportes destinados ao custeio do plano;

j) Data de Protocolo: a data em que a EAPC recepciona, por meio físico ou eletrônico, a proposta de 
inscrição do proponente;

são aquelas que o participante ou seu responsável saiba 
ser portador ou sofredor na data da assinatura da proposta de inscrição;

l) EAPC: é a Entidade Aberta de Previdência Complementar ou Sociedade Seguradora autorizada a 
instituir planos de Previdência Complementar Aberta;

 é a Entidade Fechada de Previdência Complementar autorizada a instituir planos de Previdência 
Complementar Fechada, a qual os participantes estão vinculados;

n) Evento Gerador: a ocorrência da morte do participante durante o período de cobertura;

o índice contratado para atualização monetária dos valores relativos ao plano, na forma 
estabelecida por este regulamento;

a data de aceitação da proposta de inscrição pela EAPC;

: valor máximo de benefício estabelecido pela EAPC, inferior ao seu Limite 
Técnico;

: o documento, previamente aprovado pela SUSEP, que contém a descrição e o 
equacionamento técnico do Plano a que se refere este regulamento;

: para efeito deste regulamento, entendem-se como obrigações pecuniárias 
os valores relativos à devolução de contribuições e o benefício de pecúlio devido;

 a pessoa física vinculada, por relação lícita, direta ou indiretamente à Averbadora, que 
contrata o plano;

o capital a ser pago de uma só vez ao beneficiário em decorrência da morte do 
participante;

v) 

: período durante o qual o beneficiário, por morte o participante, fará jus ao 
benefícios contratado;

: plano de previdência complementar aberta;

 o interessado em aderir ao contrato;

: documento em que o proponente, pessoa física, expressa a intenção de 
aderir à contratação sob a forma coletiva, manifestando pleno conhecimento do regulamento e do 
respectivo contrato;

 a estrutura técnica em que as contribuições pagas por 
todos os participantes do plano, em um determinado período, deverão ser suficientes para pagar os 
benefícios decorrentes dos eventos ocorridos nesse período;

: instrumento jurídico que disciplina os direitos e obrigações das partes contratantes, 
sendo obrigatoriamente entregue ao participante no ato da inscrição, como parte integrante da 
proposta de inscrição.
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 IV - DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO

 Parágrafo Ú

Art. 7º - 

 Parágrafo Único. EFPC como sua única 

Art. 8º - A partir da data de protocolo da proposta de inscrição, sua aceitação se dará automaticamente, caso não 
haja manifestação em contrário por parte da EAPC no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

 § 1º. O prazo a que se refere o caput poderá ser suspenso nos casos em que seja necessária, comprovadamente, 
a requisição de outros documentos ou dados para análise do risco.

 
 § 2º. A suspensão a que se refere o § 1º cessará com a protocolização dos documentos ou dos dados 

solicitados para análise do risco. 

 § 3º. A não aceitação deverá ser comunicada ao proponente, por escrito, fundamentada na legislação e 
regulamentação vigentes, concomitantemente à devolução de valor já aportado, atualizado pela variação 
do INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), apurado entre o último índice publicado antes da 
data do recebimento da contribuição e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetivada 
liquidação, estando ainda sujeito à aplicação de mora e/ou multa conforme art. 23 deste regulamento.

Art. 9º - Para aceitação da proposta de inscrição, a EAPC poderá exigir comprovação de renda e/ou provas de 
saúde, tais como declaração complementar de saúde e/ou de atividade laborativa, relatório médico, exames 
específicos e perícia médica correndo às custas as expensas da EAPC.

Art.10 - A contratação do plano dar-se-á mediante assinatura da proposta de inscrição, sua protocolização e 
aceitação pela EAPC, e consequente remessa do certificado de participante.

Art. 11 - É

EAPC.

 Parágrafo Ú caput acarretará a 

Art. 12 - EAPC

Art. 13 - O participante poderá se inscrever em mais de um plano, desde que a soma dos valores dos benefícios da 
mesma espécie não venha ultrapassar o limite de comercialização estabelecido pela EAPC.
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 V - DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E DO CANCELAMENTO DA COBERTURA

Art. 14 - O participante deverá efetuar o pagamento de suas contribuições, bem como a averbadora, nos casos 
previstos em contrato, deverá efetuar o repasse das mesmas de acordo com a periodicidade especificada 
pelo participante na proposta de inscrição, podendo ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, 
semestral, ou anual, cujo valor será calculado atuarialmente segundo o benefício subscrito e a Nota Técnica 
Atuarial respectiva.

 § 1º. A averbadora que se responsabilizar pelo recolhimento das contribuições dos participantes deverá 
repassá-las a EAPC mediante pagamento das contribuições, conforme estabelecido em contrato.

 § 2º. 

 
 § 3º. Servirão de comprovante de pagamento da contribuição o débito efetuado em conta corrente bancária 

ou cartão de crédito, o recibo de remessa ou de pagamento bancário ou postal devidamente compensado 
ou a comprovação do desconto em folha de pagamento.

 § 4º. Quando houver o recolhimento, juntamente com a contribuição previdenciária, de outros valores 
devidos à averbadora contratante, seja a que título for, será destacado no documento utilizado na cobrança, 
do valor da contribuição de cada participante, discriminada por plano contratado.

Art. 15 - 
EAPC

de seu vencimento. 

 Parágrafo Único. 

EAPC

EAPC 

EAPC
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 § 2º. A EAPC

contrato.

Art. 18 - Em caso de perda do vínculo entre o participante e a averbadora, a ele será garantido o direito de permanecer 
no plano.

 VI - DO RECÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO E DO BENEFÍCIO

Art. 20 - O valor do benefício será recalculado anualmente, no mês estabelecido na proposta e no contrato de acordo 
com o benefício por morte projetado para o plano da EFPC, onde poderá ser considerado, também, o 
montante acumulado no fundo individual para o benefício de sobrevivência do plano de benefícios da EFPC.  

        
 Parágrafo Único. Com base nos critérios estabelecidos acima, os quais constarão na proposta e no contrato, 

a EFPC recalculará, anualmente, no mês estabelecido, o novo benefício de pecúlio por morte e o informará 
à EAPC que efetuará o recálculo das contribuições.

Art. 21 - 

 Parágrafo Ú
contrato.

.
 

e/ou multa conforme art. 23 deste regulamento.

 § 2º. Caso o participante tenha optado pela periodicidade anual do pagamento das contribuições, o benefício 
será atualizado até a data de ocorrência do evento gerador, observando o INPC (Índice Nacional de Preço 
ao Consumidor) acumulado, proporcional ao número de meses decorridos desde o último recálculo.

  VII - DA APLICABILIDADE DA MORA

Art. 23 - Os valores relativos às obrigações pecuniárias da EAPC serão acrescidos de juros moratórios de 0,01% (um 
centésimo por cento) ao mês, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo fixado no art. 29 deste 
regulamento, sendo efetuada a partir do primeiro dia posterior ao término do referido prazo.

 VIII - DO CARREGAMENTO

Art. 24 - A EAPC 

deverá constar do contrato.
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EAPC.

ao contrato.

 IX - DO BENEFÍCIO

Art. 25 - A proposta de inscrição e o certificado do participante indicarão os valores iniciais da contribuição e do 
benefício, o período de cobertura, bem como o beneficiário, de acordo com as condições constantes deste 
regulamento e do contrato.

Art. 26 - As alterações do valor do benefício, exceto as decorrentes do recálculo previsto no art. 20, deverão 
ser feitas por intermédio de aditamento com endosso das condições ao plano em vigor, que constará a 
respectiva alteração.

 Parágrafo Único. Deverá constar no documento de endosso, no mínimo as seguintes informações:

a) nome do participante e assinatura;

data;

c) valores dos acréscimos na contribuição e benefício;

d) período de carência para os valores majorados;

e) número da proposta;

f) número do processo SUSEP referente ao plano;

g) informação de que ficarão inalteradas as demais cláusulas estabelecidas no regulamento, no contrato 
de adesão e na proposta.

Art. 27 - 

 § 1º. Não haverá período de carência em caso de evento gerador decorrente de acidente pessoal.
 
 § 2º. O pagamento antecipado das contribuições não reduz o período de carência do plano.
 
 § 3º. A critério exclusivo da EAPC, o período de carência poderá ser substituído por declaração pessoal de 

saúde e/ou atividade laborativa.

Art. 28 - Para habilitação ao recebimento do benefício deverá ser apresentada pela EFPC a seguinte documentação:

a) Documento de Identidade do participante;

 Certidão de Óbito do participante;

c) Documento de Identidade, Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento e CPF dos beneficiários, 
e do(s) representante(s) lega(is), se for o caso;

d) Boletim de Ocorrência Policial e Laudo de Necropsia do Instituto Médico Legal, se for o caso; 

e) Laudo do médico assistente do participante.
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 Parágrafo Ú

no  do artigo.

 
 Parágrafo Ú

Art. 30 

Art. 31 
gerador, a EAPC

 X - DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Art. 32 - A EAPC, durante o período de contribuição, fornecerá aos participantes, entre outras, as seguintes 
informações relativas à data de encerramento do período imediatamente anterior, até o 10º (décimo) dia 
útil de cada ano:

a) denominação do plano e do benefício contratado;

 número do processo SUSEP que aprovou o plano;

c) valor das contribuições pagas pelo participante no período de competência referenciado no extrato;

d) valor pago pelo participante a título de carregamento no período de competência referenciado no extrato;

e) valor do benefício contratado atualizado.

Art. 33 - A EAPC disponibilizará aos participantes, mensalmente, no mínimo, as informações referentes ao valor do 
benefício e da contribuição.

 XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34 - 

Art. 35 - O foro competente para dirimir eventuais questões oriundas do presente regulamento será o do domicílio 
do participante.
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