Condições determinadas em 04/01/2021

SULAMÉRICA INTEGRAL

REGRAS DO PARTICIPANTE DO PROGRAMA
VÁLIDAS SOMENTE PARA PESSOA FÍSICA
O SulAmérica Integral Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de
Investimentos Multimercado Crédito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº
35.587.624/0001-31 (“Fundo”) é um fundo de investimentos destinados a
investidores em geral de gestão da SulAmérica Investimentos Gestora de
Recursos S.A.
Aos cotistas deste Fundo (exclusivo para pessoa física), é oferecido pela Sul
América Investimentos DTVM S.A. (“SulAmérica Investimentos”), de forma
gratuita em seus canais de contratação, um programa de benefícios que
contempla um seguro de vida contra acidentes pessoais (renovável), o serviço
de assistência e Médico na Tela, mediante as seguintes condições (“Programa
de Benefícios”).
Ao aderir o programa, o cliente Órama DTVM S.A. permite o compartilhamento
dos dados (Nome, CPF, data de nascimento, e-mail e CEP) com a Sul América
Investimentos DTVM S.A. e a Sul América Seguros de Pessoas e Previdência
S.A. para efetivar o benefício.
BENEFÍCIOS DO PROGRAMA:


Cobertura do Cotista no Seguro de Vida Contra Acidentes Pessoais, contratada
perante a Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 01.704.513/0001-53 (“Seguradora”):
― Coberturas:
o Morte Acidental – Limite Capital Segurado R$100.000,00(cem mil reais);e
o Invalidez Permanente Total por Acidente – Limite Capital Segurado
R$100.000,00 (cem mil reais)

o
o
o

Assistências:
assistência funeral – Limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
Médico na Tela (orientação médica), também incluso no seguro.

REGRAS:











Para ter acesso ao Programa de Benefícios, o participante deverá ser cotista do
Fundo.
Não haverá custos adicionais ao cotista que aderir ao Plano de Benefícios.
A partir do primeiro aporte ao Fundo, a SulAmérica Investimentos tem até 10
(dez) dias úteis para integrar o cotista do Fundo ao Programa de Benefícios (o
certificado será enviado pelo e-mail cadastrado do cotista), mediante sua
inclusão na apólice coletiva de Seguro de Acidentes Pessoais, desde que o
cotista tenha consentido com a transferência de seus dados pessoais,
necessários à inclusão, da SulAmérica Investimentos para a seguradora:
o O valor mínimo requisitado para realizar um aporte no Fundo é de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
o A inclusão do cotista à apólice será realizada uma única vez, sendo que
nessa adesão, o capital segurado será definido pelo valor máximo de
cobertura.
o No aniversário de inclusão do cotista na apólice, ocorrerá a renovação do
seguro.
No momento do primeiro aporte ao Fundo, o cotista poderá, sem nenhum
prejuízo, optar por não aderir de forma gratuita ao Programa de Benefícios.
O cotista poderá, a qualquer momento, optar por deixar de fazer parte do
Programa de Benefícios, formalizando esta opção por meio da central de
atendimento da SulAmérica Investimentos, acessível pelo telefone 0800 017
8700 ou e-mail investimentos@sulamerica.com.br.
Os benefícios contemplados no Programa de Benefícios são válidos apenas para
o cotista do Fundo que seja também titular da conta na plataforma de
investimentos da Órama Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25 ou da Sul América
Investimentos DTVM S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 32.206.435/0001-83, e que
sejam maiores de 18 anos de idade. Co-titulares ou qualquer outra pessoa não
será elegível ao Programa de Benefícios.
A taxa de administração devida pelo Fundo é um percentual fixo incidente sobre
seu patrimônio líquido, e não sofre alterações com a adesão ou não ao Programa
de Benefícios. Ao aderir ao Programa de Benefícios, o cotista não receberá

















qualquer desconto de taxas ou outros benefícios além daqueles descritos acima.
Os cotistas são tratados de forma equânime, sem nada afetar o funcionamento
do Fundo.
Ao realizar resgate financeiro total do Fundo, o cotista deixará de contar com os
benefícios do Programa de Benefícios no mês subsequente ao resgate total de
cotas do Fundo e será informado por e-mail.
O Programa de Benefícios poderá ser descontinuado a qualquer momento pela
SulAmérica Investimentos, não havendo qualquer garantia de cobertura do
seguro outorgado ao cotista por um período mínimo.
A descontinuidade do Programa de Benefícios em nada afetará o funcionamento
do fundo de investimentos.
As condições do programa poderão sofrer alterações sem aviso prévio para o
cotista.
O Seguro de Vida Contra Acidentes Pessoais é renovado de forma automática e
sem custo, a cada 12 meses contados do início da participação do cotista no
Programa de Benefícios (“Aniversário do Certificado”), quando o participante
será avisado sobre a renovação por meio eletrônico.
Caso o cotista não queira continuar com o seguro no Aniversário do Certificado,
ele poderá solicitar a descontinuidade do programa pela central de atendimento
da SulAmérica Investimentos, acessível pelo telefone 0800 017 8700 ou e-mail
investimentos@sulamerica.com.br.
O Seguro de Vida Contra Acidentes Pessoais contempla de forma automática os
herdeiros legais do participante como beneficiários em caso de sinistro. Caso
queira alterar o beneficiário do Certificado, a responsabilidade é do cotista e ele
deverá entrar em contato com o 4004 4935 capitais e regiões metropolitanas
(capitais e grandes cidades do interior) 0800-726-4935 - demais localidades
para efetuar a alteração.
Para realizar o aviso e acompanhamento de sinistros, obter informações sobre o
seguro e realizar demais solicitações sobre o o seguro e/ou o Certificado, o
cotista deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da Seguradora,
nos telefones: 4004 4935 (capitais e regiões metropolitanas) 0800-726-4935
(demais localidades) 2ª a 6ª das 8h às 18h30 (exceto feriados nacionais).
Para realizar o atendimento do Médico na Tela, ligue 0800-726-4935 24 horas
por dia, 7 dias por semana ou clique aqui para saber mais detalhes.

IMPORTANTE
Este material contém informações resumidas. Os seguros SulAmérica obedecem às Condições
Gerais, que devem ser lidas previamente para conhecimento. Morte por Acidente - MA Processo

SUSEP nº 15414.003486/2006-47 e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA
15414.003485/2006-01.
O
registro
desse
plano
na
SUSEP
não
implica,
por
parte
da
Autarquia,
incentivo ou recomendação à sua comercialização. Sul América Seguros de Pessoas e
Previdência - CNPJ 01.704.513/0010-37(filial São Paulo). Todas as coberturas desse seguro são
válidas durante o período de vigência da apólice, respeitadas as cláusulas definidas nas Condições
Gerais do produto e no Certificado.
A assistência Médico na Tela NÃO É SEGURO SAÚDE e eventual necessidade de realizar exames
ou acompanhamentos médicos especializados NÃO estão cobertos por esta assistência. A
assistência se restringe à orientação médica, sem atendimento presencial.
Central de atendimento ao Cliente
investimentos@sulamerica.com.br
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Central de serviços Seguro de Vida: 4004 4935 (Regiões Metropolitanas) e 0800 726 4935
(Demais Localidades) – Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h30. SAC: 0800 722 0504.
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 702 2242. Ouvidoria: 0800 725 3374.Para mais
informações, acesse: https://www.sulamericainvestimentos.com.br/sulamerica-integral/

