
WIG 
SEGURoc,

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2021 
CT-G22 - CAMPINAS MERCADO-57760/2021 

A(o) 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS COHAB 

AVENIDA FARIA LIMA, 10 

PARQUE ITALIA - CAMPINAS - SP 

CEP: 13036900 

COHAB CAMPINAS 
REGISTRO DE CONTRATO 
NÚMERO ANO 

3400 21 
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Ref.: Contrato de Seguro Pessoas em Grupo n° 57760 

Prezados Senhores, 

Com o objetivo de proceder á renovação do seguro contratado por esta empresa, a partir de 

Outubro/2021, efetuamos a análise técnica e financeira do seguro, tendo como base a experiência 

com o grupo segurado. 

De posse do levantamento, deparamos com um alto indice de sinistralidade, onde atingimos 

441,69%, acarretando um déficit de -371,69%. Dessa forma, com a finalidade de alcançar o equilíbrio 

técnico e financeiro do seguro, viabilizando a manutenção do contrato satisfatoriamente tanto para 

Mongeral Aegon como para V.S.a, verificamos a necessidade de proceder um reajuste, passando a 

taxa de 0,2221%0 para 0,2953%0. 

Esta proposta poderá tornar-se nula, caso na data de vencimento do contrato seja constatado a falta 

de pagamento de três parcelas consecutivas ou alternadas, não produzindo efeitos, direitos ou 

obrigações, desde a data de inadimplência, não cabendo qualquer restituição de prêmios 

anteriormente pagos, independente de notificação e/ou interpelação judicial ou extrajudicial. Desta 

forma, esta empresa, recebera a carta de cancelamento do contrato através da area operacional da 

Mongeral Aegon. 
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Disposições Gerais 

Em atendimento à legislação vigente. os atuais segurados deverão ser informados sobre o teor desta 

carta pela empresa contratante do seguro, que os representa legalmente perante Mongeral Aegon. 

Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na 

data do vencimento, sem a devolução dos prêmios pagos, nos termos da apólice. 

Com a certeza de estar propiciando benefícios compatíveis com as suas necessidades de segurança 

e, na expectativa de renovar o nosso relacionamento em bases cada vez mais solidas, colocamo-

nos a disposição para quaisquer informações suplementares. 

Atenciosamente, 

Reginaldo Fontes da Silva 
Superintendência de Seguros Coletivos 
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. 

Na qualidade de representante legal da empresa contratante deste seguro, declaro estar de acordo 

com as condições da presente proposta e todas as condições que regem o presente seguro, para 

isto dato e assino abaixo, esta declaração. 

De acordo, 
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Apólice: 93205564 
Processo

15414.003038/2012-91 Susep: 

Contrato: 57760 Estipulante: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE 
CAMPINAS COHAB 

TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO 

Declaramos, para os devidos fins e efeitos que, pelo presente aditivo que passa a fazer parte 
integrante deste contrato de seguro, a partir de 01/10/2021, procede-se a seguinte alteração: 

Mediante o exposto, informamos que a taxa passa de 0,2221%0 para 0,2953%0. 

Permanecem inalterados os demais termos, Cláusulas e Condições Gerais e/ou Especiais do seguro. 

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2021. 

Reginaldo Fontes da Silva 
Superintendência de Seguros Coletivos 
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. 

De acordo, 30 SET 2021 
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