
Seguro do CentrusPrev+
Tudo que você precisa saber sobre o 



O Seguro do CentrusPrev+ é um seguro pensado 
exclusivamente para você que decidiu investir em um 
futuro mais seguro e tranquilo. 

Veja a seguir algumas perguntas e respostas que 
preparamos para que você possa entender melhor as 
vantagens, os tipos de cobertura previstos e a forma de 
contratação.
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O seguro tem o objetivo de 
garantir proteção financeira a 
você e às pessoas que você 
ama. 

Isto é, no caso de sua falta ou 
incapacidade permanente, 
seus familiares ou pessoas 
que dependem de você 
receberão a indenização 
conforme valor de cobertura 
contratada, na forma de renda 
mensal.

Nesse sentido, o seguro tem a 
função primordial de garantir 
estabilidade financeira a você, 
em caso de invalidez, ou aos 
beneficiários por você 
indicados, em caso de morte.

Por que 
contratar o

Seguro?

Quais são os 
tipos de cobertura 

previstos?
Há dois tipos de cobertura: 
risco de morte ou invalidez 
total e permanente, causados 
por acidente ou doença.

A invalidez total e permanente 
é aquela de que não se pode 
esperar a recuperação ou a 
reabilitação com os recursos 
terapêuticos disponíveis no 
momento da constatação.

 Neste caso, é necessária a 
comprovação por meio de 
laudo pericial emitido por 
serviço médico oficial, ou da 
concessão, pela Previdência 
Oficial, de benefício de 
mesma natureza, conforme 
regulamento do plano 
CentrusPrev+.
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Como 
contratar? 
a) Preencha o formulário de 
adesão ao seguro disponível 
na página da Centrus. 

b) Escolha o valor do capital 
segurado, você pode 
contratar até R$ 1,7 milhão 
para morte e invalidez.

c) A seguradora tem até 
15 dias para aprovar o seguro.

d) Em caso de morte ou de 
invalidez, o capital segurado 
será transferido para o plano e 
somado ao seu saldo de 
conta, para posterior 
conversão em renda a ser 
paga mensalmente a você ou 
a seus beneficiários indicados, 
conforme o caso.

Vantagens
a) Proteção financeira aos 
familiares;

b) Sucessão patrimonial 
simplificada. Valores não 
entram em inventário e não
há imposto de herança;

c) Possibilidade de contratação: 
até R$ 1,7 milhão para morte e 
invalidez para participantes com 
até 70 anos de idade;

d) Processo de contratação 
simplificado.
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Simulação
Idade: Até 35 anos

Capital Segurado
 para invalidez: R$ 500 mil 

Valor pago: R$ 32,39 por mês

Total Pago: R$ 62,76 por mês

Capital Segurado
para morte: R$ 500 mil 

Valor pago: R$ 30,37 por mês 

O participante que optar pela contratação do seguro 
pode comprometer parte de suas contribuições normais 
para esse fim, observado o limite máximo de 20% da 
contribuição normal. 

Nesse caso, o valor será descontado da contribuição 
normal e o atraso no recolhimento ou suspensão das 
contribuições pode ensejar a perda da cobertura do 
seguro.

Importante!



Dúvidas? 
Entre em contato com a equipe Centrus

E-mail:
relacionamento@centrus.org.br 

Telefone:
0800 704 0494

Se preferir, consulte o regulamento do plano,
disponível no site da Fundação.


