
Este documento contém as principais características, coberturas e 
exclusões do seu seguro. A íntegra das condições que regem o contrato 
com a Polishop está à disposição do Segurado, a qualquer momento, no site  
www.zurichseguros.com.br.
1. DEFINIÇÕES:
Para efeito das disposições deste seguro ficam convencionadas as  
seguintes definições:
1.1. Acidente Pessoal: Evento com data caracterizada, exclusivo e 
diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física 
que por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha 
como consequência direta a morte ou invalidez permanente, total ou parcial, 
do Segurado, ou torne necessário tratamento médico. 
1.2. Aviso de Sinistro: Comunicação obrigatória que deve ser feita pelo 
Segurado ao Estipulante ou à Seguradora tão logo tenha ciência da 
ocorrência do sinistro.
1.3. Certificado Individual: Documento que o Segurado recebe no momento 
da compra do produto junto ao Estipulante e que serve como comprovante 
de cobertura. 
1.4. Doenças, Lesões e Sequelas Preexistentes: São aquelas que o 
Segurado sabia ser portador ou sofredor na data de início do seguro e que 
não foram declaradas à Seguradora.
1.5. Franquia: É o período contínuo de tempo, determinado na apólice, 
contado a partir da data do sinistro, durante o qual a Seguradora estará 
isenta de qualquer responsabilidade indenizatória.
1.6. Hospital: Estabelecimento público ou privado, legalmente constituído, 
licenciado, devidamente instalado e equipado para a prática de tratamentos 
médicos, clínicos ou cirúrgicos, em regime de internação.
1.7. Hospitalização ou Internação Hospitalar: É a permanência em hospital 
em regime de internação, indicada por profissional médico habilitado, 
caracterizada pela utilização de acomodação de que o estabelecimento 
disponha para tratamentos clínicos ou cirúrgicos que não possam ser 
realizados em regime ambulatorial, domiciliar ou em consultório.
1.8. Indenização: Valor a ser pago pela Seguradora na ocorrência de sinistro, 
limitado ao valor do Capital Segurado da respectiva cobertura contratada.
1.9. Médico Responsável ou Assistente: É o profissional legalmente licenciado 
para a prática da medicina. Não serão aceitos como Médico Responsável  
ou Assistente o próprio Segurado, seu cônjuge, seus dependentes,  
parentes consanguíneos ou afins, mesmo que habilitados a exercer  
a prática da medicina.
1.10. Risco ou Evento Coberto: Acontecimento possível, futuro e incerto, 
que independe da vontade das partes e cuja ocorrência obriga a Seguradora 
a pagar a indenização devida, desde que não se classifique como risco 
excluído, respeitadas as Condições Contratuais.
1.11. Riscos Excluídos: São aqueles riscos, previstos nas Condições que 
não serão cobertos pelo plano.
1.12. Sinistro: É a ocorrência de um risco coberto pela apólice, durante o 
período de vigência do seguro.
1.13. Vigência da Cobertura Individual: É o período durante o qual as 
coberturas contratadas para cada Segurado aceito durante a vigência da 
apólice estão em vigor, respeitadas as condições das mesmas. 
2. OBJETIVO
Este seguro tem por objetivo garantir, dentro dos limites estabelecidos e 
observadas as demais condições contratuais, o pagamento de um valor 
diário fixo por dia de hospitalização do Segurado em consequência de 
acidente pessoal coberto.
3. ACEITAÇÃO DE SEGURADOS 
Serão segurados os clientes da Polishop a quem for concedido, 
gratuitamente, o produto de seguro especificado nestas Condições, desde 
que estejam em perfeitas condições de saúde e plena atividade, tenham 
entre 16 (dezesseis) e 80 (oitenta) anos e sejam efetivamente aceitos como 
Segurados por estarem enquadrados nos termos da apólice.
4. GARANTIA DO SEGURO 
4.1. Diárias de Internação Hospitalar por Acidente: Garante o pagamento, ao 
próprio Segurado, de até 7 (sete) diárias de R$50,00 (Cinquenta Reais) cada,  
em caso de internação hospitalar por acidente pessoal coberto ocorrido 

durante o período da vigência individual especificado no Certificado Individual, 
exceto se decorrentes dos riscos excluídos constantes do item 5 – RISCOS 
EXCLUÍDOS destas Condições e observadas as condições a seguir:
4.1.1. Franquia: Para que o Segurado tenha direito à cobertura do seguro, 
deverá permanecer hospitalizado por mais de 2 (dois) dias consecutivos e 
ininterruptos. Não há cobertura para internações de até 48 horas.
4.1.2. IMPORTANTE: Caso o Segurado seja submetido a mais 
de uma internação que tenham por origem ou causa o mesmo 
acidente, tais internações serão consideradas como um 
mesmo evento, exceto quando o intervalo entre as internações 
for superior a 6 (seis) meses.
5. RISCOS EXCLUÍDOS
Estão excluídos do presente seguro quaisquer despesas, 
prejuízos, ônus, perdas, danos ou responsabilidades de 
qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, 
resultantes de, para os quais tenham contribuído ou cujo 
pedido de indenização abranja: O uso de material nuclear 
para quaisquer fins; Atos ou operações de guerra, declarada 
ou não, de guerra química ou bacteriológica, de guerra civil, 
de guerrilha, de revolução, agitação, motim, revolta, sedição, 
sublevação ou outras perturbações da ordem pública e 
delas decorrentes, exceto quando, da ocorrência de evento 
coberto, o Segurado esteja prestando serviço militar ou atos 
de humanidade em auxílio de outrem; Furacões, ciclones, 
terremotos, maremotos, inundações, e outras convulsões 
da natureza; Ato terrorista; Acidentes ou lesões, inclusive as 
congênitas, pré-existentes à contratação deste seguro não 
declaradas na proposta de adesão e de conhecimento do 
Segurado na contratação do plano; Diálises e hemodiálises; 
Qualquer tipo de hérnia e suas consequências, exceto 
quando diretamente decorrente de acidente pessoal coberto; 
A gravidez, o parto ou o aborto e quaisquer complicações ou 
consequências decorrentes da gravidez, do parto ou do aborto, 
exceto quando diretamente decorrente de acidente pessoal 
coberto; As perturbações e intoxicações alimentares de 
qualquer espécie; O choque anafilático e suas consequências, 
exceto quando diretamente decorrente de acidente pessoal 
coberto; Cirurgias para correção de fimose, ligadura de 
trompas ou vasectomia, tratamentos para infertilidade ou 
inseminação artificial; Quaisquer tipos de tratamentos ou 
danos estéticos ou rejuvenescedores, para obesidade ou 
emagrecimento, incluindo gastroplastia redutora; Cirurgias 
plásticas; Intercorrências ou complicações consequentes 
da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, 
quando não decorrentes de risco coberto; Internações 
hospitalares para investigação diagnóstica, espera para a 
realização de cirurgia, avaliação do estado de sanidade (check-
up), repouso ou geriatria; Estados de convalescença (após a 
alta médica) e as despesas de acompanhantes; O tratamento 
de doenças mentais ou psiquiátricas; Doação e transplante 
intervivos; Automutilações e lesões auto-infligidas, estando o 
Segurado mentalmente doente ou são; Ato reconhecidamente 
perigoso que não provier da utilização de meio de transporte 
mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática 
de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem; 
Procedimentos não previstos no Código Brasileiro de Ética 
Médica, tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais e 
tratamentos medicamentosos não reconhecidos pelo Serviço 
Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia; Internações 
hospitalares, tratamentos ambulatoriais, exames diagnósticos, 
terapias e consultas médicas realizadas por profissionais de 
especialidades não reconhecidas pelo Conselho Federal de 
Medicina ou por médicos que não sejam legalmente habilitados; 
Infecções oportunistas e toda e qualquer doença provocada 
pela Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS); O 
suicídio, ou sua tentativa, se ocorrido nos 2 (dois) primeiros 
anos do início de vigência da cobertura individual; Epidemias 
e pandemias, desde que declaradas pelo órgão competente 
ou envenenamento de caráter coletivo; O dano moral; 
Indenizações punitivas; Atos ilícitos dolosos praticados pelo 
Segurado, por seus beneficiários, pelo representante de um 
ou de outro ou, ainda, pelos sócios controladores, dirigentes, 
administradores ou beneficiários do Estipulante ou seus 
respectivos representantes; Atos contrários à lei, inclusive a 
direção de veículos automotoressem a devida habilitação ou 
sem a utilização de equipamentos de segurança obrigatórios por 
lei; Eventos não decorrentes de risco coberto pelas coberturas 
contratadas. Doenças mentais, psiquiátricas, estresse e 
depressão, incluindo as internações em departamentos 
psiquiátricos de hospitais gerais ou prontos-socorros para 
tratamento destas doenças e/ou aquelas que exijam psicanálise, 
sonoterapia ou psicoterapia; Internações domiciliares (home-
care); Internações em clínicas ou instituições para acomodação 
ou tratamento de idosos, incluindo asilos e casas de repouso; 
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Internação para tratamento, acomodação e/ou reabilitação de 
viciados em álcool, drogas e qualquer outra substância que 
cause dependência psicotrópica, exceto se a internação for 
decorrente de acidente pessoal coberto.
6. PERDA DE DIREITO
A seguradora está isenta de responsabilidade sobre o 
pagamento de indenização quando ocorrer: a) Inobservância 
das obrigações convencionadas nas cláusulas deste seguro, 
por parte do Segurado; b) Quaisquer declarações inexatas 
ou omissas na contratação do seguro sobre circunstâncias 
que podem influir no conhecimento do risco; c) Atos ilícitos 
dolosos e contrários à lei praticados pelo Segurado (art.762); d) 
Se for constatada fraude ou tentativa de fraude na contratação 
do seguro (art. 766);e) Quando a indenização ou a soma 
das indenizações pagas ultrapassarem o limite previsto nas 
condições deste seguro;
7. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO RISCO INDIVIDUAL
A cobertura individual do seguro será de 30 (trinta) dias iniciando-se às 
24 (vinte e quatro) horas da data constante no Certificado Individual. O 
seguro tem prazo determinado e não será renovado no término da vigência 
individual.
8. TÉRMINO DE VIGÊNCIA DA COBERTURA
O término de vigência da cobertura de cada segurado ocorrerá: a) No 
final do prazo de vigência da apólice, se esta não for renovada, ou no final 
do prazo de vigência da cobertura individual, se ocorrer antes do final da 
apólice; b) Com o falecimento do Segurado; c) Com o desaparecimento do 
vínculo com o Estipulante; d) Pelo descumprimento de qualquer dispositivo 
das condições aplicáveis a apólice e se constatada uma das hipóteses 
previstas item PERDA DE DIREITO. e) No caso de desistência por 
arrependimento (no prazo de 7 dias) da compra do produto 
adquirido com a Polishop que gerou a concessão deste 
seguro, este seguro fica automaticamente cancelado e, em 
caso de sinistro, não há direito à cobertura.
9. PROCEDIMENTO EM CASO DE SINISTRO 
9.1. A comunicação de Sinistro deverá ser feita pelo Segurado ou pelo  
seu representante à Seguradora através do telefone 0800 889 1035,  
que prestará orientações quanto à documentação necessária para a 
comprovação do evento.
9.2. A comunicação informada no parágrafo anterior não exime da obrigação 
de entregar à Seguradora todos os documentos pertinentes ao sinistro. 
9.3. Fica ressalvado o direito da Seguradora de solicitar 
quaisquer outros documentos que julgar necessário, mediante 
dúvida fundada e justificável.:
9.4. Os documentos deverão ser encaminhados para Caixa Postal 29.208 – 
São Paulo/SP – CEP: 04561.970, com referência ao Seguro de Diárias de 
Internação Hospitalar por Acidente – Seguro dá Sorte.
9.5. A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da entrega de toda 
documentação exigível para o pagamento da indenização devida. No caso 
de solicitação de documentação complementar, previsto no item anterior, 
esse prazo será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente 
àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
9.6. Decorridos os prazos estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro, opera-
se a prescrição.
10. FORO E ÂMBITO GEOGRÁFICO
Fica eleito o Foro do domicílio do Segurado para dirimir quaisquer dúvidas 
sobre o contrato de seguro. As coberturas concedidas por este seguro são 
extensivas a todo o globo terrestre.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais do Seguro 
de Riscos Pessoais e da Cobertura Diárias de Internação Hospitalar por 
Acidente. Apólice Nº: 01.90.9186119 Seguradora: Zurich Minas Brasil 
Seguros S/A - CNPJ: 17.197.385/0001-21 Seguro registrado através do 
Processo SUSEP n.º: 15414.003388/2011-77. O registro deste plano 
de seguro na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendação à sua comercialização. Estipulante: ZURICH BRASIL 
CLUBE DE SEGUROS CNPJ: 18.221.101/0001-58 FUNENSEG. CNPJ: 
42.161.687/0004-30. 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. SUSEP - 
Atendimento Exclusivo ao Consumidor: 0800 021 84 84 

Ao ganhar o “SEGURO DE DIÁRIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR”, cuja 
vigência é de até 30 dias e atender as demais condições estabelecidas 
neste regulamento, o cliente Polishop receberá a cessão gratuita do direito 

de participar de 1 (um) único sorteio, no mês subsequente ao da aquisição do 
produto, no valor de R$4.000,00, líquido de 25% de IR, o valor líquido do sorteio 
poderá ser revertido em vale presente de produtos Polishop (Polimport Com e 
Exportação Ltda. (Polishop), CNPJ 00.436.042/0047-52) 
A ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, doravante denominada Promotora, 
é proprietária de Títulos de Capitalização, na modalidade incentivo, emitidos e 
administrados pela Zurich Brasil Capitalização S/A, CNPJ nº 17.266.009/0001-
41, aprovados pela SUSEP conforme Processo nº 15414.900473/2015-17, 
válido em território nacional. 
Os sorteios serão apurados com base nas extrações da Loteria Federal do Brasil, 
no último sábado do mês subsequente ao da aquisição do produto Polishop. 
Não ocorrendo extração da Loteria Federal em uma das datas previstas, o 
sorteio correspondente será adiado para a primeira extração que vier a ser por 
ela realizada até o dia que anteceder à respectiva extração subseqüente. Os 
resultados da Loteria Federal do Brasil poderão ser acompanhados por meio do site  
http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/ultimos resultado.asp,  
bem como em todas as Casas Lotéricas do Brasil. 
Será contemplado o Título vigente na data do sorteio, cujo NÚMERO DA SORTE 
informado no seu cupom de vendas coincida, da esquerda para a direita, com as 
unidades dos 5 (cinco) primeiros prêmios extraídos pela Loteria Federal, lidos de 
cima para baixo, conforme o exemplo a seguir:     

1º prêmio 3 2. 2 6 3
2° prêmio 3 4. 5 7 8
3º prêmio 8 9. 0 7 0       
4º prêmio 5 1. 9 4 4
5º prêmio 4 4. 3 7 9

Combinação sorteada: 38.049
Caso a combinação sorteada não esteja vinculada a um consumidor participante, 
aplicar-se-á a seguinte regra de aproximação: será contemplado o consumidor 
participante que possuir a combinação para sorteio imediatamente superior ou, 
na falta desta, à imediatamente inferior e assim, sucessivamente, até que seja 
identificado consumidor participante. O contemplado no sorteio será avisado  por 
telefone. A promotora obriga-se a identificar todos os participantes, cessionários 
dos direitos dos eventuais Títulos integralmente cedidos, bem como os 
ganhadores dos prêmios de sorteio.
A opção para o recebimento dos R$ 4.000,00 revertidos em Produtos Polishop
dará ao contemplado o direito a um cartão Vale Presente a ser utilizado no 
período máximo de 6 meses a contar da data de retirada do cartão Vale Presente. 
Para recebimento do cartão, o cliente deverá se apresentar em uma loja física 
Polishop com um documento com foto e deverá assinar termo de quitação.
O cartão poderá ser utilizado em qualquer loja física Polishop ou através do site  
www.polishop.com.br.
Caso o cliente Polishop escolha receber a premiação em dinheiro, a Zurich 
Brasil Capitalização S/A efetuará o pagamento do prêmio ao contemplado, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir da data da realização 
do sorteio, desde que o contemplado apresente cópia da identidade e CPF 
válidos, além de comprovante de residência atualizado (expedido no máximo 
há 180 dias da apresentação) devendo, ainda, informar profissão, renda e seu 
enquadramento como pessoa politicamente exposta, conforme determina a 
Circular nº 445/2012, bem como assinar termo de recebimento e quitação do 
valor do prêmio.
Após a entrega do prêmio todos os ganhadores serão divulgados no  
site: www.polishop.com.br/seguroda-sorte. 
A aprovação do Título de Capitalização pela SUSEP não implica, por parte da
Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando,
exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. O consumidor poderá
consultar a situação cadastral de seu corretor de capitalização, no site
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome
completo, CNPJ ou CPF.

Zurich Seguros
Central de Serviços do Segurado: 0800 889 1035
SAC: 0800 284 4848 | Deficiente auditivo: 0800 275 8585
Ouvidoria: 
Telefone: 0800 770 1061 - Horário de atendimento: de segunda  
a sexta-feira, das 8h00 às 18h (exceto feriados)
www.zurichseguros.com.br
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