
RESUMO CONDIÇÕES ESPECÍFICAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VEÍCULOS 
SEGURO DE PESSOAS COLETIVOS – ACIDENTES PESSOAIS 

 
 
Este documento contém as principais características, coberturas e exclusões do seu 
seguro. A íntegra das condições que regem o Contrato está à disposição do Segurado, a 
qualquer momento, no site www.midwayfinanceira.com.br. Recomenda-se a sua leitura a 
fim de que todas as coberturas direito e deveres das partes sejam conhecidos. 
 
COBERTURA DE MORTE ACIDENTAL (MA) 

1. OBJETIVO 

1.1 Esta Cobertura, desde que contratada, garante ao(s) Beneficiário(s) o pagamento de uma 
Indenização, em caso de morte do Segurado em consequência exclusiva de Acidente Pessoal 
coberto, exceto se decorrente de Riscos Excluídos, observados os demais termos desta 
Cobertura, das Condições Gerais e as demais Disposições Contratuais. 

2. DEFINIÇÃO 

2.1 Acidente Pessoal: para fins desta Cobertura prevalece o conceito indicado no 
item “Definições” das Condições Gerais deste seguro.  
 
3. RISCOS EXCLUÍDOS 

3.1 Além dos riscos expressamente excluídos de cobertura apresentados no Conceito de Acidente 
Pessoal das Condições Gerais, estão também excluídos os eventos ocorridos em consequência, 
direta ou indireta de e/ou relacionados a: 

a) uso de material nuclear para quaisquer fins, ainda que ocorridos em testes, experiências ou no 
transporte de armas e/ou projéteis nucleares, incluindo explosões nucleares provocadas ou não, 
bem como a contaminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes; 

b) atos ou operações de guerra civil, química ou bacteriológica, declaradas ou não, invasão, 
hostilidade, insurreição de poder militar ou usurpado, guerrilha, revolução, agitação, motim, 
revolta, sedição, sublevação, atos de terrorismo ou outras perturbações da ordem pública e delas 
decorrentes, excetuando-se os casos de prestação de serviço militar ou de atos de humanidade 
em auxílio de outrem; 

c) acidentes ocorridos anteriormente à contratação do seguro; 

d) suicídio ou sua tentativa nos 2 (dois) primeiros anos de vigência, ou da recondução do contrato, 
quando suspenso, contados: 

- do início de vigência individual do seguro; ou 

- da solicitação de aumento de Capital Segurado feita exclusivamente pelo Segurado/Estipulante. 
Nesta hipótese a exclusão somente se aplica à diferença do Capital Segurado aumentado; 



e) atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo representante legal, de 
um ou de outro, ou ainda pelos sócios controladores, dirigentes e administradores do Estipulante; 

f) tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da 
natureza; 

g) epidemias, pandemias e envenenamento de caráter coletivo declaradas por órgão competente. 

h) perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie; 

i) prática de atos reconhecidamente perigosos que não sejam motivados por necessidade 
justificada, excetuando-se os casos que provierem da utilização de meios de transporte mais 
arriscados, de prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em 
auxílio de outrem; 

j) eventos causados exclusivamente pela não utilização, pelo Segurado, de equipamentos de 
segurança exigidos por lei; 

k) eventos causados exclusivamente pela ausência de habilitação do Segurado para condução de 
veículo automotor; 

l) Acidente Vascular Cerebral; 

m) eventos em que o Segurado tenha intencionalmente atentado contra a vida e integridade física 
de outrem, consumado ou não, exceto em caso de legítima defesa ou assistência à pessoa em 
perigo. 

n) competições em qualquer tipo de veículo, inclusive treinos preparatórios, exceto quando 
decorrentes da prática de esportes em eventos oficiais e federados com aparato de atendimento 
médico de urgência; 

o) Acidente ou lesões causadas por acidentes preexistentes à inclusão do Segurado na apólice, 
não declaradas na proposta de adesão, e que sejam de seu conhecimento; 

p) Doenças infecciosas e parasitárias transmitidas por picadas de insetos. 

4. CAPITAL SEGURADO 

4.1 O Capital Segurado para esta Cobertura será estabelecido contratualmente e deverá constar 
nos respectivos Certificados Individuais do Seguro. 

4.2 Para fins desta Cobertura considera-se como data do evento, para efeito de determinação do 
Capital Segurado, a data do acidente. 

5. INÍCIO DE VIGÊNCIA DESTA COBERTURA 

5.1 A garantia compreendida por esta Cobertura começa a vigorar, para todos os Segurados da 
Apólice, simultaneamente com o início da vigência da Apólice, ou em data posterior, por meio de 
aditivo, quando esta Cobertura for contratada após entrada em vigor da Apólice. 



6. CESSAÇÃO DESTA COBERTURA 

6.1 Além das hipóteses previstas nos itens 10 e 11 das Condições Gerais, a garantia do risco a 
que se refere esta Cobertura cessa ainda: 

6.1.1 Para o Segurado: 

a) simultaneamente, com o cancelamento da Apólice Coletiva ou da presente Cobertura; 

b) a partir da data em que ocorrer a exclusão do Segurado da Apólice Coletiva; 

c) com o pagamento da indenização em caso de falecimento do Segurado; 

7. PRÊMIO 

7.1 O Prêmio referente a esta Cobertura estará previsto contratualmente. 

8. ÂMBITO TERRITORIAL DE COBERTURA 

8.1 Esta Cobertura abrange os eventos ocorridos em todo o globo terrestre. 

9. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 

9.1 Para a análise do pagamento da Indenização, respeitado o disposto nas Condições Gerais 
item 17., deverão ser apresentados os respectivos documentos básicos: 

• Cópia simples da Certidão de Óbito do Segurado; 

• Cópia simples da Carteira de Identidade e CPF do Segurado; 

• Cópia simples do comprovante de endereço em nome do segurado (ex. conta de luz, 
telefone etc.) 

• Cópia simples do Boletim de Ocorrência Policial; 

• Cópias simples das peças do Inquérito Policial, se houver; 

• Cópia simples da Carteira Nacional de habilitação, em caso de acidente com veículo 
dirigido pelo Segurado; 

• Cópia simples do Laudo de Necropsia, se houver,  

• Cópia simples do Laudo de exame toxicológico e de teor alcoólico, quando realizado. 

• Declaração de Únicos Herdeiros. 

Ø Documentos dos Beneficiários: 

• Todos: Comprovante de endereço, nº de telefone com código de DDD e endereço de 
email; e Informação de Dados Bancários Completos nominal a cada beneficiário; 



• Cônjuge ou Companheira (o): Cópia autenticada da Certidão de Casamento (atualizada) 
ou uma declaração de convivência marital com assinatura de 3 (três) testemunhas e firma; Cópia 
do RG e CPF; 

• Filho: Cópia simples da Certidão de Nascimento; Cópia simples do RG e CPF; 

• Pais ou outros: Cópia simples do RG e CPF 

• Informação de dados bancários completos em nome do segurado; 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Esta Cobertura faz parte integrante das Condições Gerais da Apólice. As normas constantes 
desta Cobertura, por serem mais específicas, prevalecem sobre quaisquer dispositivos existentes 
nas Condições Gerais que, em relação a esta Cobertura, têm função subsidiária. 

COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA) 

1. OBJETIVO 

1.1 Esta Cobertura, desde que contratada, garante ao Segurado o pagamento de uma 
Indenização, em caso de Invalidez Permanente Total por Acidente, em consequência exclusiva de 
Acidente Pessoal coberto, exceto se decorrente de Riscos Excluídos, observados os demais 
termos desta Cobertura, das Condições Gerais e as demais Disposições Contratuais. 

2. DEFINIÇÕES 

2.1 Acidente Pessoal: para fins desta Cobertura prevalece o conceito indicado no item “Definições” 
das Condições Gerais deste seguro. 

2.2 Invalidez Permanente Total por Acidente: para fins desta Cobertura é a perda, redução ou 
impotência funcional definitiva e total prevista na Tabela para Cálculo de Percentuais de 
Indenização em caso de Invalidez Permanente Total por Acidente, conforme item 7 desta Clausula, 
em virtude de lesões físicas exclusivamente decorrentes de Acidente Pessoal coberto, desde que 
tais lesões sejam insuscetíveis de reabilitação ou recuperação pelos meios terapêuticos 
disponíveis no momento de sua constatação. 

2.3 Ainda que do mesmo acidente resulte mais de uma situação prevista na Tabela para Cálculo 
de Percentuais de Indenização em caso de Invalidez Permanente Total por Acidente a Indenização 
não poderá exceder a 100% (cem por cento) do Capital Segurado contratado para esta Cobertura. 

2.4 A invalidez de um membro ou órgão já defeituoso antes do acidente não dá direito a 
Indenização total. 

2.4.1 Na hipótese de ocorrência de um acidente que provoque incapacidade definitiva do mesmo 
membro ou órgão já defeituoso, parcial ou total, o percentual correspondente à incapacidade 
anterior ao acidente será deduzido da indenização. 

3. RISCOS EXCLUÍDOS 



3.1 Além dos riscos expressamente excluídos apresentados no Conceito de Acidente Pessoal, 
estão também excluídos da presente Cobertura, os eventos ocorridos em consequência, direta ou 
indireta de e/ou relacionados a: 

a) uso de material nuclear para quaisquer fins, ainda que ocorridos em testes, experiências ou no 
transporte de armas e/ou projéteis nucleares, incluindo explosões nucleares provocadas ou não, 
bem como a contaminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes; 

b) atos ou operações de guerra civil, química ou bacteriológica, declaradas ou não, invasão, 
hostilidade, insurreição de poder militar ou usurpado, guerrilha, revolução, agitação, motim, 
revolta, sedição, sublevação, atos de terrorismo ou outras perturbações da ordem pública e delas 
decorrentes, excetuando-se os casos de prestação de serviço militar ou de atos de humanidade 
em auxílio de outrem; 

c) acidentes ocorridos anteriormente à contratação do seguro; 

d) suicídio ou sua tentativa nos 2 (dois) primeiros anos de vigência, ou da recondução do contrato, 
quando suspenso, contados: 

- do início de vigência individual do seguro; ou 

- da solicitação de aumento de Capital Segurado feita exclusivamente pelo Segurado/Estipulante. 
Nesta hipótese a exclusão somente se aplica à diferença do Capital Segurado aumentado; 

e) atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo representante legal, de 
um ou de outro, ou ainda pelos sócios controladores, dirigentes e administradores do Estipulante; 

f) tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da 
natureza; 

g) epidemias, pandemias e envenenamento de caráter coletivo declaradas por órgão competente; 

h) perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie; 

i) prática de atos reconhecidamente perigosos que não sejam motivados por necessidade 
justificada, excetuando-se os casos que provierem da utilização de meios de transporte mais 
arriscados, de prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em 
auxílio de outrem; 

j) eventos causados exclusivamente pela não utilização, pelo Segurado, de equipamentos de 
segurança exigidos por lei; 

k) eventos causados exclusivamente pela ausência de habilitação do Segurado para condução de 
veículo automotor; 

l) Acidente Vascular Cerebral; 



m) eventos em que o Segurado tenha intencionalmente atentado contra a vida e integridade física 
de outrem, consumado ou não, exceto em caso de legítima defesa ou assistência à pessoa em 
perigo; 

n) todo e qualquer dano estético, ainda que decorrente de acidente coberto; 

o) perda de dentes, ainda que decorrente de acidente coberto. 

p) Doenças infecciosas e parasitárias transmitidas por picadas de insetos; 

4. CAPITAL SEGURADO 

4.1 O Capital Segurado para esta Cobertura será estabelecido contratualmente e deverá constar 
nos respectivos Certificados Individuais do Seguro. 

4.2 Para fins desta Cobertura considera-se como data do evento, para efeito de determinação do 
Capital Segurado, a data do acidente, não prevalecendo qualquer alteração de Capital Segurado 
efetuada posteriormente ao acidente. 

5. REINTEGRAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO 

5.1 O Capital Segurado relativo a esta Cobertura será totalmente reintegrado, de forma 
automática, após ocorrência de cada Evento Coberto, sem cobrança de Prêmio adicional. 

6. ACUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES 

6.1 As Indenizações decorrentes de eventos por morte acidental e invalidez permanente por 
acidente, não se acumulam. Se, depois de paga uma Indenização por invalidez permanente por 
acidente, seja parcial ou total, verificar-se a morte do Segurado em consequência do mesmo 
acidente, a importância já paga por invalidez permanente deve ser deduzida do valor do Capital 
Segurado por morte, se contratada esta cobertura. 

6.1.1. Se o segurado pagar o prêmio referente a mais de uma cobertura de invalidez, na ocorrência 
de sinistro deverá receber a indenização referente às duas garantias, se for devida a indenização, 
sem qualquer dedução. 

7. TABELA PARA CÁLCULO DE PERCENTUAIS DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ 
PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE 



 

8. INÍCIO DE VIGÊNCIA DESTA COBERTURA 

8.1 A garantia compreendida por esta Cobertura começa a vigorar, para todos os Segurados da 
Apólice, simultaneamente com o início da vigência da Apólice, ou em data posterior, por meio de 
aditivo, quando esta Cobertura for contratada após entrada em vigor da Apólice. 

9. CESSAÇÃO DESTA COBERTURA 

9.1 Além das hipóteses previstas nos itens 10 e 11 das Condições Gerais, a garantia do risco a 
que se refere esta Cobertura cessa ainda: 

9.1.1 Para o Segurado: 

a) simultaneamente, com o cancelamento da Apólice Coletiva ou da presente Cobertura; 

b) a partir da data em que ocorrer a exclusão do Segurado da Apólice Coletiva; 

10. PRÊMIO 

10.1 O Prêmio referente a esta Cobertura estará previsto contratualmente. 

11. ÂMBITO TERRITORIAL DE COBERTURA 

11.1 Esta Cobertura abrange os eventos ocorridos em todo o globo terrestre. 

12. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 

12.1 A invalidez permanente deverá ser comprovada através de declaração médica. A 
aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, 
não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente. 

12.2 Para a análise do pagamento da Indenização, respeitado o disposto nas Condições Gerais 
item 17., deverão ser apresentados os respectivos documentos básicos, a seguir relacionados: 

• Cópia simples da Carteira de Identidade e CPF do Segurado; 



• Cópia simples do comprovante de endereço em nome do segurado (ex. conta de luz, 
telefone etc.) 

• Cópia simples do Boletim de Ocorrência Policial; 

• Cópia simples da Carteira Nacional de habilitação, em caso de acidente com veículo 
dirigido pelo Segurado; 

• Cópia simples do Laudo do exame toxicológico e de teor alcoólico, quando realizado; 

• Radiografias, relatórios e exames médicos recentes, que comprovem a invalidez, assinado 
pelo médico assistente, com a indicação do CRM e das características do grau de invalidez. 

• Declaração do consulente/segurado com a informação de telefone de contato e endereço 
de e-mail, caso houver. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Esta Cobertura faz parte integrante das Condições Gerais da Apólice. As normas constantes desta 
Cobertura, por serem mais específicas, prevalecem sobre quaisquer dispositivos existentes nas 
Condições Gerais que, em relação a esta Cobertura, têm função subsidiária. 

Seguradora: Zurich Minas Brasil Seguros – CNPJ: 17.197.385/0001-21 – Processo SUSEP 
15414.901061/2014-13. Corretor: CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA. – CNPJ: 
71.720.577/0001-16 – Código SUSEP: 1002 20043. Estipulante: MIDWAY S.A. CRÉDITO, 
FINANANCIAMENTO E INVESTIMENTO – CNPJ 09.464.032/0001-12  
Este seguro é por prazo determinado tendo a Seguradora à faculdade de não renovar a apólice 
na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.  
O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou 
CPF.  
O registro do plano de seguro na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendação a sua comercialização. 
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela 
fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, 
capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento Exclusivo ao Consumidor: 0800 
021 84 84 / www.susep.gov.br. 
As condições contratuais deste produto encontram-se registradas na Susep de acordo com o 
número de processo constante da proposta e poderão ser consultadas no endereço eletrônico 
www.susep.gov.br. 
 


