


CDL VIDA 
A proteção que cabe no seu bolso! 



No Brasil existem 6,4 milhões de estabelecimentos. 

Desse total, 99% são micro e pequenas empresas 

(MPE).  

 

As MPEs respondem por 52% dos empregos com 

carteira assinada no setor privado (16,1 milhões).  

 

Apesar de representar 99% das 6,4 milhões empresas do 

País, o setor de pequenas e médias empresas  ainda tem 

muito a evoluir quando o assunto é proteção de bens e 

da equipe.  

 

Aproximadamente 70% das PMEs não têm qualquer 

tipo de seguro, colocando em risco o futuro de suas 

operações. 

REALIDADE NACIONAL 



CDL VIDA 

 

O produto CDL VIDA, foi desenvolvido para 
atender aos associados da CDL Cacoal, 
oferecendo condições para que os empresários 
possam proteger seu maior patrimônio, seus 
colaboradores.  

E além disso, ainda oferece Assistência 24h com 
serviços especiais para atender a imprevistos e 
emergências na residência dos segurados. 



CDL VIDA 
Coberturas 

 Morte Básica: R$ 30.000,00 

 IEA – Indenização Especial por Acidente: R$ 30.000,00 (Soma com a cobertura de morte básica) 

 IPA – Invalidez Permanente por acidente (Total e parcial): R$ 60.000,00 

 IAC – Inclusão Automática de Cônjuge: R$ 15.000,00 

 VR – Verbas Rescisórias: R$ 3.000,00 (Pago para a empresa) 

 DMHO – Despesas Médicas Hospitalares: R$ 4.500,00 (Valor por evento e por funcionário) 

 Assistência Funeral Familiar  

 Assistência Residencial (Serviço gratuito para os funcionários) 

Conheça as coberturas e assistências que garantem proteção 

para os maiores riscos sociais.  



CDL VIDA 
Resumo das Coberturas Diferenciadas 

 Morte Básica 

Garante ao(s) beneficiário(s) o pagamento do Capital Segurado Individual contratado para 

esta cobertura, em caso de morte do segurado, seja natural, seja acidental, devidamente 

coberta. 

Essa cobertura garante os principais compromissos financeiros assumidos pelo funcionário 

em vida. 

Não há carência paras essas coberturas! 

 IEA – Indenização Especial por Acidente 

Garante ao(s) beneficiário(s) o pagamento do Capital Segurado Individual contratado para 

esta cobertura em caso de morte do segurado causada, exclusivamente, por acidente 

pessoal coberto pelo seguro, sem prejuízo do pagamento do capital referente a Cobertura 

Básica 

Essa cobertura é paga adicionalmente à cobertura básica! 



CDL VIDA 
Resumo das Coberturas Diferenciadas 

 IPA – Invalidez Permanente por acidente (Total e parcial) 

Garante ao próprio Segurado o pagamento do Capital Segurado Individual contratado para 

esta cobertura, no caso de perda ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de 

membros ou órgãos, decorrentes exclusivamente de acidentes. Não há carência para essa cobertura! 

 IAC – Inclusão Automática de Cônjuge 

Garante ao Segurado Principal (Funcionário) o pagamento de uma indenização no valor do 

capital segurado individual contratado para esta cláusula suplementar. 

Proteção financeira em caso de imprevistos! 

 VR – Verbas Rescisórias 
Garante à própria empresa o pagamento do capital segurado individual contratado para 

esta cobertura a título de verbas rescisórias, em caso de morte do segurado, seja natural 

ou acidental, devidamente coberta. 

Proteção do fluxo de caixa da empresa, auxiliando no pagamento da rescisão trabalhista. 



 Despesas Médicas e Hospitalares de Empregados 

Esta cobertura garante o reembolso das despesas médicas e hospitalares incorridas para 
tratamento do segurado (Funcionário), sob orientação e prescrição de médico habilitado, de 
sua livre escolha, desde que tais despesas sejam consequentes de acidente pessoal 
coberto, e que o referido tratamento tenha se iniciado dentro de 30 (trinta) dias contados a 
partir da data do acidente. 

 

 

* Exclusivamente em caso de acidente 

CDL VIDA 
Resumo das Coberturas Diferenciadas 

Todo atendimento referente às documentações e procedimentos para solicitação 
de reembolso, será feito pela corretora responsável.  



Assistência Funeral Familiar  

Esta cobertura tem por objetivo propiciar aos beneficiários em caso de falecimento 

do segurado Titular, Cônjuge e Filhos até 21 anos ou 24 anos se dependente na 

regulamentação do Imposto de Renda, todo auxílio e prestação de serviços 

relativos ao funeral, disponibilizando um representante oficial da Seguradora que 

tomará todas as providências necessárias para a realização do mesmo. 

 

Abrange a morte do Segurado, em qualquer parte do mundo, sendo que os 

serviços de sepultamento ou cremação (onde existir este serviço) ficam restritos ao 

município de domicilio e moradia habitual do segurado no território brasileiro. 

 
 

CDL VIDA 
Resumo das Assistências 



Para acionamento dos Serviços Funerais  

 Central de Atendimento de Serviços Assistenciais (Brasil: 0800 707 5050 – 

Exterior: 5511 4689 5628) pelos Familiares, Beneficiários ou o 

Representante do Estipulante, que solicitará as seguintes informações: 

 

- Nome do Segurado; 

- CPF; 

- Razão Social do Estipulante; e 

- CNPJ. 

CDL VIDA 
Central de Assistência 24 Horas - Funeral 

 Central de Atendimento Tudo Seguro (69 3443-1175) 
 Whatsapp Corretor (69 98455-4514) 



Assistência Residencial 

Pintou um imprevisto de última hora? Com a nossa assistência 24h, você garante 

as seguintes prestações de serviços: 

 
 

 Chaveiro: se você ficar preso fora de casa ou quebrar uma fechadura. 
 

 Encanador: você nunca sabe quando um cano pode estourar, mas sabe que 

pode contar com nosso encanador. 
 

 Desentupimento: se o ralo da sua pia entupir de repente, conte com a nossa 

mão de obra. 
 

 Mão de obra elétrica: deixe os problemas elétricos com os nossos eletricistas. 

Eles têm energia de sobra para ajudar 
 

 Vidraceiro: se você tiver uma janela ou até mesmo um teto de vidro quebrado. 

CDL VIDA 
Resumo das Assistências 



Para acionamento dos Serviços Residenciais: 

 Central de Atendimento de Serviços Assistenciais (0800 30 86546) 

 Central de Atendimento Tudo Seguro (69 3443-1175) 
 Whatsapp Corretor (69 98455-4514) 

CDL VIDA 
Central de Assistência 24 Horas - Residencial 



Mas quanto custa tudo isso? 

Apenas R$ 0,36 centavos ao dia  

por pessoa*. 

R$ 10,57 ao mês, por funcionário. 

 
A partir de 3 pessoas (incluindo sócios) 
Aceitação para segurados com até 70 anos(empregados, Sócios, estagiários e 
prestadores de serviço com contrato.  
TAXA FIXA, independentemente da quantidade de funcionários.  
 
* Exclusivamente para empresas associadas à CDL Cacoal. 



Para mais informações: 
 

(69) 3441-2067  


