
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLÁUSULA I - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços, pela VERMONT SEGUROS ao CONVENIADO            
TITULAR, de assistência funeral completa de cremação ou sepultamento, nos termos deste instrumento             
e do ANEXO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

1.2. Os Serviços são nominativos e individuais, e serão prestados em razão do óbito das pessoas abaixo                 
qualificadas, indicadas pelo CONVENIADO TITULAR para receber a cobertura de um funeral completo           
para cremação ou sepultamento (titular e mais  dependentes Esposa até 70 anos e Filhos até 21 anos no                 
máximo): 

  

Nome do Dependente RG 
daniel Rocha 360333990 
  

CONTINUAÇÃO - DA ALTERAÇÃO DA ABRANGÊNCIA FAMILIAR 

  

1.3. Caso o CONVENIADO TITULAR queira trocar a indicação de um dos dependentes do grupo acima            
e/ou incluir uma nova pessoa (familiar - filho(a), cônjuge, poderá incluir os seus dependentes em até 15                
dias da data de contratação do plano  

CLÁUSULA II - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Para a prestação dos Serviços não há necessidade de declaração de saúde por parte               
do CONVENIADO TITULAR ou dos familiares (dependentes). 

2.2. O CONVENIADO TITULAR, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da data de entrega/envio                
eletrônico da deste Contrato, receberá, via postal ou digital (por e-mail) da VERMONT SEGUROS, uma              
única carteirinha e identificação (de novo CONVENIADO TITULAR) que conterá as informações dos            
serviços contratados, indicando: modalidade do plano contratado, nome do CONVENIADO TITULAR e         
data de contratação, conforme as disposições da cláusula 4.1 abaixo. Carteirinhas por dependentes são              
opcionais e possuem o custo individual de R$5,00 (cinco reais) adicionais cada uma. 

2.3. O CONVENIADO TITULAR declara estar ciente de que na execução dos Serviços  estão inclusas as             
seguintes coberturas: (i) coroa de flores; (ii) sala de flores; (iii) tanatopraxia; (iv) urnas para cinzas; (v)                
traslados aéreos nacionais; (vi) cerimônias religiosas (vii) pedágios; (viii) distâncias terrestres superiores            
a um raio de 100 quilômetros (ou seja, trecho terrestre / rodoviário limitado a uma distância ida e volta                   
de 200 quilômetros); (ix) concessão de jazigos por 36 meses e (x) estacionamentos, concierge , certidões                
de óbitos e taxas de exumação, familiar deverá acompanhar a equipe da SEGURADORA perante os             
órgãos competentes para os devidos registros e liberações documentais. 

2.5. Para o funeral com a cremação, o prazo de devolução das cinzas da pessoa cremada é definido por                   
cada crematório (em média 20 (vinte) dias) da data de cerimônia de cremação e tais cinzas deverão ser                  
retiradas pela família do TITULAR, ou por quem este indicar junto ao correspondente crematório,              
mediante apresentação de protocolo próprio. 

2.6. O CONVENIADO TITULAR declara, ainda, ter conhecimento sobre as 4 (quatro) condições básicas            
formais para a realização de uma cremação: 

(a) Causa-morte natural por doença: caso seja constatada causa-morte indefinida/indeterminada,          
suspeita ou violenta, a família do dependente deverá obter uma autorização judicial. Caso não haja a              
liberação judicial, todo custo com a assistência cremação será convertida para sepultamento/enterro no             
cemitério municipal indicado pela família, de acordo com a disponibilidade de gavetas, com as despesas               
das taxas de aluguel do jazigo, taxa de abertura de jazigo e taxa de velório e demais, conforme ANEXO I                    
– CONSIDERAÇÕES GERAIS, e respeitando as demais cláusulas deste contrato; 

(b) Caso a pessoa falecida não tenha deixado em vida uma declaração registrada em Cartório de Títulos                 
e Documentos afirmando o seu próprio desejo de ser cremada, após o óbito confirmado passa a ser                 



indispensável a lavratura de uma única Escritura Declaratória de Cremação, assinada por todos os              
parentes de 1º (primeiro), que mandatoriamente deve ser validada presencialmente por todos os             
aludidos familiares no correspondente cartório, não sendo possível a outorga de poderes via procuração              
(pública ou particular) para autorização da cremação no Brasil, além da exigência de um dos parentes                
constantes na referida Escritura no crematório de destino no dia da cerimônia para assinar a respectiva                
ata de cremação. Caso não seja possível a observação desta disposição (por ausência de algum familiar                
ou falta de consenso familiar), a família do dependente deverá obter uma autorização judicial com seu              
próprio advogado para liberação da pretendida cremação. Caso haja uma negativa da liberação judicial,              
todo custo com a assistência cremação será convertida para sepultamento/enterro no cemitério            
municipal indicado pela família, de acordo com a disponibilidade de gavetas, com as despesas das taxas                
de aluguel do jazigo, taxa de abertura de jazigo e taxa de velório e demais, conforme ANEXO I –                   
CONSIDERAÇÕES GERAIS, e respeitando as demais cláusulas deste contrato; 

(c) A “Declaração de Óbito” deverá conter a assinatura de 2 (dois) médicos (de qualquer especialidade)                
com os CRM’s carimbados ou de um médico legista com sua especialização atestada por carimbo e CRM.                 
Caso não seja observada uma ou outra condição, todo custo com a assistência cremação será convertida               
para sepultamento/enterro no cemitério municipal indicado pela família, de acordo com a            
disponibilidade de gavetas, com as despesas das taxas de aluguel do jazigo, taxa de abertura de jazigo e                  
taxa de velório e demais, conforme ANEXO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS, e respeitando as demais               
cláusulas deste contrato; e 

(d) Caso a família do dependente opte pela cremação ou sepultamento/enterro em qualquer outro            
cemitério distinto ao do registro / local do óbito, a família do dependente deverá arcar diretamente com               
todos os custos (adicionais) do funeral não previstos pela cobertura aqui contratada, observado o limite               
de 100 quilômetros de raio e demais excludentes detalhadas na cláusula 2.4. 

2.7. O escopo dos Serviços não inclui cobertura de traslado aéreo (nacional ou internacional) – tal                
cobertura, se necessária, poderá ser contratada pelo CONVENIADO TITULAR ou CONVENIADO        
SUBSTITUTO com a SEGUROADORA, em documento separado. 

2.8. Para acionamento da assistência sepultamento ou cremação objeto deste contrato, o CONVENIADO            
TITULAR ou SUBSTITUTO deverá portar a carteirinha física (plástico) ou a versão digital (por e-mail) para             
visualização por dispositivos eletrônicos quaisquer como celulares, tablets, laptops e demais. 

CLÁUSULA III – PRAZO DE VIGÊNCIA, REAJUSTE E RESCISÃO 

3.1. O prazo de vigência deste Contrato é determinado pelo período de 12 meses, com início na data da                   
sua assinatura, sendo renovado automaticamente após 12 meses e períodos subsequentes, com            
reajuste previsto por períodos a cada 12 meses aplicado ao IPCA (índice oficial da inflação) do período                 
e/ou com base na tabela praticada pela autarquia do SFMSP (Serviço Funerário de SP – referência               
nacional), mediante os pagamentos das parcelas mensais, nos termos deste instrumento, ressalvado o             
prazo indicado no item 1.4, quando se tratar de substituição de dependentes. 

3.2. O presente Contrato considerar-se-á automaticamente rescindido, independentemente de         
notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, sem qualquer ônus ou indenização, nas seguintes             
hipóteses: 

(a) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, na forma da lei, regularmente comprovada e que a                 
impeça a execução ou continuidade do presente instrumento; ou 

(b) Decretação de insolvência, falência, requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial, ou            
liquidação da VERMONT SEGUROS. 

CLÁUSULA IV – PREÇOS E MODALIDADES DO PLANO FUNERÁRIO FAMILIAR 

4.1. Pela prestação de serviços objeto deste Contrato para Sepultamento ou Cremação - o CONVENIADO              
TITULAR pagará à VERMONT recorrentes no cartão de crédito (bandeiras VISA ou MASTERCARD), a            
quantia anual conforme opções abaixo selecionadas: 



 

 

O acionamento 24H da SEURADORA pelo CONVENIADO TITULAR ou SUBSTITUTO deverá ocorrer 
imediatamente com base na confirmação do óbito pela central nacional 0800. 

Coberturas  inclusas: (i)  o caixão de madeira de boa qualidade com capacidade para recepcionar e             
acomodar uma pessoa falecida de até 96 quilos e 1,88m de altura, sendo o valor excedente para uma                  
urna de qualquer tamanho especial suportado pelo CONVENIADO TITULAR ou SUBSTITUTO, (ii) carro             
para enterro (dentro do município de origem, onde ocorreu o óbito ou limitado ao raio de 100                 
quilômetros), (iii) enfeites florais e véu dentro do caixão, (iv) preparação do corpo, que consiste na                
troca de roupas e necro-maquiagem facial, (v) o velório por até 8hrs de período / duração; (vi) o                  
registro do óbito (valor correspondente à taxa do município do óbito); (vii) todas as taxas municipais                
inclusas tanto para cerimônia de velório (valores equivalentes às taxas do próprio município onde              
ocorrer o óbito), quanto para cremação ou sepultamento; e (viii) locação de gaveta – espaço               
individual de sepultamento (exclusivo em cemitério público, por 3 ou 5 anos de ocupação, conforme               
legislação local) e ainda a taxa de cremação de ossada em crematórios municipais, com base na                
tabela praticada pela autarquia do SFMSP (Serviço Funerário de SP –  referência nacional ), 

Importante  – o intervalo de tempo estimado para o início do velório a partir do registro de óbito no 
competente cartório ou agência funerária do município pode variar de 5 a 10 horas, conforme 
disponibilidade das capelas / salas de velório, em razão de outros funerais; 

4.7. No caso de inadimplemento do CONVENIADO TITULAR quanto aos pagamentos fixados nesta 
cláusula, a SEGURADORA, a seu exclusivo critério e sem notificação prévia, poderá suspender a 
cobertura dos Serviços até o efetivo pagamento. Caso o débito não seja pago no prazo de até 10 (dez) 
dias contados de seu vencimento, o CONVENIADO TITULAR e seus dependentes perderão, 
automaticamente, a cobertura contratada nos termos deste Contrato 



4.8. Caso o pagamento não seja realizado no prazo de seu respectivo vencimento, total ou parcialmente, 
sobre o valor em atraso incidirão multa compensatória de 2% (dois) por cento e juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês, pro rata die, sem prejuízo do estabelecido na cláusula. 

CLÁUSULA V – DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes, seus herdeiros 
e sucessores, a qualquer título. 

5.2. As Partes declaram e reconhecem que o presente instrumento, assinado por 2 (duas) testemunhas, 
constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, 
assim como as obrigações de fazer aqui contidas comportam execução específica, nos termos do Código 
de Processo Civil. 

5.3. Nenhuma alteração ou modificação deste Contrato será válida, a menos que efetuado por escrito e 
mediante assinatura de termo aditivo pelas Partes. 

5.4. Todas as notificações, requerimentos, solicitações e outras comunicações previstas neste Contrato 
ou relacionadas com o mesmo, serão feitas por escrito e serão consideradas devidamente recebidas 
desde que tenham sido enviadas por carta com aviso de recebimento, para os endereços constantes do 
preâmbulo do presente Contrato. 

5.5. Na hipótese de qualquer cláusula, termo ou disposição deste Contrato ser declarado nula ou 
inexequível, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará quaisquer outras cláusulas, nos termos ou 
disposições aqui contidas, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito. 

CLÁUSULA VI – FORO 

6.1. As Partes elegem o foro da Comarca do CONVENIADO TITULAR, , com renúncia de quaisquer 
outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir eventuais dúvidas ou situações que se apresentem 
necessárias e imprescindíveis na discussão do presente Contrato. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente Contrato em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo. 

  

São Paulo, 28/05/2018. 

 

 

  

______________________________________________ 
André Rocha Tsuchiya 

CEO – Vermont Seguros 



  

______________________________________________ 
  

Nome Conveniado Titular / Sr.(a) Daniel Tsuchiya 

  

______________________________________________ 
  

Nome Conveniado Substituto / Sr.(a) 

  

TESTEMUNHAS: 

  

 
__________________________________________
_______ 
Nome: Eliel Tsuchiya 
CPF:  

__________________________________________
_______ 
Nome: Daniel Tsuchiya 
CPF:  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  


