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INFORMAÇÃO SEGURO EDUCACIONAL  

Seguro Educacional  

O Seguro Educacional para os alunos da UNICERP/EASFP foi contratado através da Univida Seguros, 
cuja garantidora é a Seguradora Mapfre Seguros. Este produto garante a continuidade dos estudos, 
com qualidade e segurança, protegendo seu futuro. 

Principais Coberturas do Seguro Educacional 

Morte do Responsável Financeiro 

No caso de morte ou invalidez permanente por acidente do segurado (responsável financeiro indicado 
na Proposta de Adesão) durante o período de cobertura, e, desde que satisfeitas as condições para a 
contratação do Seguro, será realizada a indenização das mensalidades escolares, de acordo com o 
capital contratado (ciclo atual até a conclusão do semestre letivo). 
 
Perda de Emprego do Responsável (Regime CLT)  

Garante ao Beneficiário (aluno), o pagamento de uma indenização correspondente ao valor do Capital 
Segurado (mensalidade com desconto) no caso de desemprego do Segurado (responsável financeiro), 
por ter sido demitido sem justa causa, limitado ao máximo de 3 (três) mensalidades. Fica estipulado 
prazo de carência de 60 (sessenta) dias, contados a partir do início de vigência. Para obter a cobertura, 
o Segurado deverá comprovar que trabalhava, em regime CLT, por pelo menos 12 (doze) meses, com 
uma carga horária mínima de 44 horas semanais, imediatamente anteriores à demissão SEM JUSTA 
CAUSA, na mesma empresa. 

Incapacidade física e temporária por acidente/doença (Profissional Liberal) 

Garante ao Beneficiário, o pagamento de capital segurado, correspondente a 03 (três) mensalidades 
em caso da impossibilidade contínua e ininterrupta do Segurado (Responsável Financeiro) exercer toda 
e qualquer atividade relacionada à sua profissão de forma liberal, em consequência direta e exclusiva 
de acidente pessoal coberto ou doença, durante o período em que estiver sob tratamento médico e 
durante a vigência do seguro. Fica estipulado prazo de carência de 60 (sessenta) dias, contados a partir 
do início de vigência. 

Obs: Empresário/Microempreendedor não se enquadram nesta cobertura. 

 

 



                                                                          
 

Varginha/MG – Avenida Brasil, 205 - Vila Pinto - CEP 37.010-680 - Fone: (35) 3221-1711 
Belo Horizonte/MG – Fone: (31) 2552-1711     Brasília/DF - Fone: (61) 4063-8840                                                                                                  

Cuiabá/MT - Fone: (65) 4052-9052   Palmas/TO – Fone: (63) 3026-0107  São Paulo/SP – Fone: (11) 4063-0491                         

www.unividaseguros.com.br 

Responsável Financeiro no seguro será: 

Será a pessoa indicada no contrato de matricula de cada semestre. Em caso de sinistro com uma 
pessoa não indicada no contrato de matricula o seguro não garante a cobertura. 

Condições para ser segurado: 

 Estar em boas condições de saúde; 
 Ter entre 18 e 65 anos incompletos no momento da contratação; 
 Estar em condições de exercer atividade profissional; 
 Não ser aposentado por invalidez total ou parcial. 
 Estar devidamente matriculado na Unincor e com as mensalidades quitadas 

 

Obs.: Esta informativo não substituir as condições gerais do produto, que encontra-se 
disponível no site www.mapfre.com.br. 

 

 

 

Dados para contato: 

 

Unidade Varginha: (35) 3221-1711 

Unidade Bh: (31) 2552-1711 

E-mail duvidas: uni@unividaseguros.com.br 

E-mail para sinistro: sinistro@unividasrguros.com.br 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


