
 
ENDOSSO 

 

Número de Controle do Endosso: 291790 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2022. 

À  

UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA. (1702) 

Av. Theotonio Segurado QD. 1402 sul, s/nº, conjunto 01 – Centro, Palmas/TO 

C/c: UNIVM CORRETORA DE SEGUROS LTDA (Código SUSEP nº 202015770) 

Ref.: APÓLICE DE SEGURO DE PESSOAS Nº 82.018.368 

Prezados Senhores: 

CONSIDERANDO o Contrato de Seguro de Pessoas (“Contrato”) celebrado entre a ICATU 

SEGUROS S/A (“ICATUSEG”) e V.Sas. (“ESTIPULANTE”), que ensejou a emissão da Apólice 

em referência. 

CONSIDERANDO que a ICATUSEG e o ESTIPULANTE concordaram em prorrogar a vigência do 

seguro pela mesma duração prevista originalmente no Contrato e que os ditames do Art. 774 

do Código Civil Brasileiro determinam que, a partir da segunda renovação, todas as demais 

subsequentes deverão ser feitas obrigatoriamente de forma expressa.  

CONSIDERANDO o pactuado entre ESTIPULANTE e ICATUSEG no sentido de alterar a taxa 

mensal do seguro. 

Vimos por meio desta RATIFICAR: 

1) A renovação do seguro, estendendo a vigência do Contrato pela mesma duração prevista 

originalmente, iniciando-se em 01º de novembro de 2022 e encerrando-se em 31 de 

outubro de 2023. 

2) A alteração do dispositivo contratual que dispõe sobre a taxa mensal do seguro, que passará 

a viger com a seguinte redação: 

“8. TAXA DO SEGURO 

8.1 A taxa mensal do seguro, com incidência de 0,38% (trinta e oito centésimos por 

cento) referente ao Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, aplicada sobre o 

capital segurado individual da Garantia Básica, é no total de 0,208‰ (por mil), 

e será formada mediante a soma dos percentuais atribuídos a cada uma das 

coberturas contratadas, conforme transcrito na tabela abaixo: 

 

Garantias Percentual de Cobertura Taxa Desmembrada Por Mil (‰) 

MA 100% 0,12‰ 

IPA 100% 0,0291‰ 

DMHO 3100% 0,0019‰ 

 

 

 (...)” 
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As deliberações deste documento serão aplicadas a partir de 01º de novembro de 2022. 

Mantêm-se inalterados os demais itens e cláusulas do Contrato não modificados no todo ou em 

parte por este instrumento. 

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento. 

Atenciosamente, 

                            

ICATU SEGUROS S/A 

   CNPJ/ME nº 42.283.770/0001-39 

Código SUSEP nº 05142                                                                               

 


