Informações legais
Fatura Premiada
Informações Legais
Seguradora: Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. CNPJ: 03.546.261/0001-08. Código SUSEP:
0654-8.ProcessoSUSEP:15414.900330/2014-16.Ramo: 1377.ProcessoSUSEP:15414.900331/201461.Ramos: 1329. Representante de Seguro: Atacadão S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09.
Representante de Seguro: Banco CSF S.A. CNPJ: 08.357.240/0001-50. Corretora: Aon Affinity Do
Brasil Servicos E Corretora De Seguros Ltda.CNPJ:02.143.320/0001-26. Registro
SUSEP:10.0332925. Disposições Gerais:Caso não esteja satisfeito com a resposta fornecida pelo
SAC, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 727 2482 - Dias úteis, das 9h às 18 horas (horário de
Brasília) exceto feriados ou acesseouvidoria.bnpparibascardif.com.br. “ A contratação do Seguro é
opcional”. “O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação a sua comercialização.” “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.” “A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco”. “As condições
contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep
poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br de acordo com o número de
processo constante da apólice/proposta.” “Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a
faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos
termos da apólice.” “Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de
0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros/as contribuições a planos de
caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do
estabelecido em legislação específica.” A FRAUDE CONTRA SEGUROS É CRIME DENUNCIE
(21)2253-1177 OU 181 - WWW.FENASEG.ORG.BR.Atendimento SUSEP: 0800 021 8484 - Dias
úteis das 9:30 às 17:00. Capitalização garantida por Icatu Capitalização S.A., CNPJ:
74.267.170/0001-73 Processo SUSEP: 15414.900051/2018-86. Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286
0047. Consulte o regulamento do sorteio no site:http://www.icatuseguros.com.br. Modalidade
Incentivo. Promoção válida pelo período em que o seguro estiver vigente. Sorteio: Mensal . No mês
subsequente ao ato de adesão ao seguro. É proibida a venda de títulos de capitalização a menores de
dezesseis ano - Art.3o, I do Código Civil.

Seguro Crédito Pessoal
Informações Legais
Seguradora: Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. CNPJ: 03.546.261/0001-08. Código SUSEP:
0654-8.Processo SUSEP: 15414.900330/2014-16. Ramo: 1377. Representante de Seguro: Carrefour
Comércio e Indústria Ltda. CNPJ: 45.543.915/0001-50. Representante de Seguro: Banco CSF S.A.
CNPJ:08.357.240/0001- 50. Corretora: Aon Affinity Do Brasil Servicos E Corretora De Seguros
Ltda.CNPJ:02.143.320/0001-26. Registro SUSEP:10.0332925. Disposições Gerais: Caso não esteja
satisfeito com a resposta fornecida pelo SAC, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 727 2482 Dias úteis, das 9h às 18 horas (horário de Brasília) exceto feriados ou acesse
ouvidoria.bnpparibascardif.com.br. “ A contratação do Seguro é opcional”. “O registro deste plano
na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.”
“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.”

“A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco”. “As condições contratuais/regulamento
deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no
endereço eletrônico www.susep.gov.br de acordo com o número de processo constante da
apólice/proposta.” “Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não
renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.”
“Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem asalíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de
4% de COFINS sobre os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os
pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação
específica.” A FRAUDE CONTRA SEGUROS É CRIME DENUNCIE (21)2253-1177 OU 181 WWW.FENASEG.ORG.BR. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484 - Dias úteis das 9:30 às 17:00.

Seguro Parcele Fácil
Informações Legais
Seguradora: Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. CNPJ: 03.546.261/0001-08. Código SUSEP:
0654-8.Processo SUSEP: 15414.900330/2014-16. Ramo: 1377. Representante de Seguro: Carrefour
Comércio e Indústria Ltda. CNPJ: 45.543.915/0001-50. Representante de Seguro: Banco CSF S.A.
CNPJ:08.357.240/0001- 50. Corretora: Aon Affinity Do Brasil Servicos E Corretora De Seguros
Ltda.CNPJ:02.143.320/0001-26. Registro SUSEP:10.0332925. Disposições Gerais: Caso não esteja
satisfeito com a resposta fornecida pelo SAC, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 727 2482 Dias úteis, das 9h às 18 horas (horário de Brasília) exceto feriados ou acesse
ouvidoria.bnpparibascardif.com.br. “ A contratação do Seguro é opcional”. “O registro deste plano
na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.”
“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.”
“A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco”. “As condições contratuais/regulamento
deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no
endereço eletrônico www.susep.gov.br de acordo com o número de processo constante da
apólice/proposta.” “Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não
renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.”
“Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e
de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/
os pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação
específica.” A FRAUDE CONTRA SEGUROS É CRIME DENUNCIE (21)2253-1177 OU 181 WWW.FENASEG.ORG.BR. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484 - Dias úteis das 9:30 às 17:00.

Seguraço Premiado Carrefour
Informações Legais
Seguradora: Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A. CNPJ: 08.279.191/0001-84. Código SUSEP:
0293- 3. Seguradora: Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. CNPJ: 03.546.261/0001-08. Código
SUSEP: 0654- 8. Processo SUSEP: 15414.900440/2014-88. Ramos: 0171. Processo SUSEP:
15414.900331/2014- 61.Ramo: 1329. Representante de Seguro: Carrefour Comércio e Indústria
Ltda. CNPJ: 45.543.915/0001- 81.Representante de Seguro: Banco CSF S.A. CNPJ:

08.357.240/0001-50. Corretora: Marsh Corretora de Seguros Ltda. CNPJ: 61.038.592/0001-25.
Registro SUSEP: 10.0065498. Disposições Gerais: Caso não esteja satisfeito com a resposta
fornecida pelo SAC, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 727 2482 - Dias úteis, das 9h às 18
horas (horário de Brasília) exceto feriados ou acesseouvidoria.bnpparibascardif.com.br. "A
contratação do Seguro é opcional". “O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da
Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.” “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.” “A aceitação do seguro estará sujeita à análise
do risco.” “As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico
www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta”. “Este
seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de
vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.” “Em atendimento à Lei
12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre
os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados
a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação específica.” A FRAUDE
CONTRA
SEGUROS
É
CRIME
DENUNCIE
(21)2253-1177
OU
181
WWW.FENASEG.ORG.BR.Atendimento SUSEP: 0800 021 8484 - Dias úteisdas 9:30 às 17:00.
Capitalização garantida por Icatu Capitalização S.A., CNPJ: 74.267.170/0001-73 Processo SUSEP:
15414.900051/2018-86. Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286 0047. Consulte o regulamento do
sorteio no site:http://www.icatuseguros.com.br. Modalidade Incentivo. Promoção válida pelo
período em que o seguro estiver vigente. Sorteio: Mensal . No mês subsequente ao ato de adesão ao
seguro. É proibida a venda de títulos de capitalização a menores de dezesseis ano - Art.3o, I do
Código Civil.

Lar Seguro Carrefour
Informações Legais
Seguradora : Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A. CNPJ: 08.279.191/0001-84. Código
SUSEP: 0293- 3. Processo SUSEP: 15414.900364/2014-19. Ramo: 0171. Representante de Seguro:
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. CNPJ: 45.543.915/0001-81. Representante de Seguro: Banco
CSF S.A.. CNPJ:08.357.240/0001- 50. Corretora: Marsh Corretora de Seguros Ltda. CNPJ:
61.038.592/0001-25. Registro SUSEP: 10.0065498. Disposições Gerais: Caso não esteja satisfeito
com a resposta fornecida pelo SAC, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 727 2482 - Dias úteis,
das
9h
às
18
horas
(horário
de
Brasília)
exceto
feriados
ou
acesse
ouvidoria.bnpparibascardif.com.br. “O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da
Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização”. “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”. “A aceitação do seguro estará sujeita à análise
do risco”. “As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico
www.susep.gov.br,de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta”. “Este
seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de
vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice”. “Em atendimento à Lei
12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre
os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados
a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação específica”. A FRAUDE
CONTRA
SEGUROS
É
CRIME
DENUNCIE
(21)2253-1177
OU
181
WWW.FENASEG.ORG.BR.Atendimento SUSEP: 0800 021 8484 - Dias úteis das 9:30 às 17:00.
Capitalização garantida por Icatu Capitalização S.A., CNPJ: 74.267.170/0001-73 Processo SUSEP:

15414.900051/2018-86. Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286 0047. Consulte o regulamento do
sorteio no site:http://www.icatuseguros.com.br. Modalidade Incentivo. Promoção válida pelo
período em que o seguro estiver vigente. Sorteio: Semanal . No mês subsequente ao ato de adesão
ao seguro. É proibida a venda de títulos de capitalização a menores de dezesseis ano - Art.3o, I do
Código Civil. Sorte Grande Carrefour Informações Legais Seguradora: Cardif do Brasil Vida e
Previdência S.A. CNPJ: 03.546.261/0001-08. Código SUSEP: 0654-8.Processo SUSEP:
15414.900331/2014-61. Ramo: 1329. Representante de Seguro: Carrefour Comércio e Indústria
Ltda. CNPJ: 45.543.915/0001-81. Representante de Seguro: Banco CSF S.A.
CNPJ:08.357.240/0001- 50. Corretora: Marsh Corretora de Seguros Ltda. CNPJ: 61.038.592/000125. Registro SUSEP: 10.0065498. Disposições Gerais: Caso não esteja satisfeito com a resposta
fornecida pelo SAC, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 727 2482 - Dias úteis, das 9h às 18
horas (horário de Brasília) exceto feriados ou acesse ouvidoria.bnpparibascardif.com.br. "A
contratação do Seguro é opcional". “O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da
Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização”. “O segurado poderá consultar a
situação cadastral de seu corretor de seguros, no sitewww.susep.gov.br, por meio do número de seu
registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF”. “A aceitação do seguro estará sujeita à análise
do risco”. “As condiçõescontratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônicowww.susep.gov.br,
de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta”. “Este seguro é por prazo
determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem
devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice”. “Em atendimento à Lei 12.741/12
informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios
de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de
capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação específica.” A FRAUDE CONTRA
SEGUROS É CRIME DENUNCIE (21)2253-1177 OU 181 - WWW.FENASEG.ORG.BR.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484 - Dias úteis das 9:30 às 17:00. Capitalização garantida por
Icatu Capitalização S.A., CNPJ: 74.267.170/0001-73 Processo SUSEP: 15414.900051/2018-86.
Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286 0047. Consulte o regulamento do sorteio no site:
http://www.icatuseguros.com.br. Modalidade Incentivo. Promoção válida pelo período em que o
seguro estiver vigente. Sorteio: Mensal . No mês subsequente ao ato de adesão ao seguro. É
proibida a venda de títulos de capitalização a menores de dezesseis ano - Art.3o, I do Código Civil.

Proteção Hospitalar
Informações Legais
Este material contém informações resumidas. Condições Gerais disponíveis no site
condicoesgerais.bnpparibascardif.com.br ou nos estandes credenciados ao Cartão Carrefour. (1)
Cobertura de Diária de Internação Hospitalar: carência de 90 dias e franquia de 48 horas de
internação hospitalar. Seguro garantido pela Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., CNPJ
03.546.261/0001-08, Processo Susep 15414.900331/2014-61, ramos: 1390 e 1329, com endereço na
AV. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 - Torre Sul - Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04543-011
www.bnpparibascardif.com.br). (2) Cônjuge e filhos até 21 anos e filhos com deficiência física ou
mental *Assistência Funeral: Garante a prestação dos serviços de assistência funeral, até R$
3.300,00, por contrato de financiamento e por segurado, independente do número de contratos
segurados. Para tanto o contato deverá ser feito com a assistência no momento do óbito para
providências, pois não haverá posterior reembolso das despesas. Representante de Seguro:
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. CNPJ 45.543.915/0001-81. Representante de Seguro: Banco
CSF S.A. CNPJ 08.357.240/0001-50. Corretora: Marsh Corretora de Seguros Ltda. CNPJ
61.038.592/0001-25. Registro SUSEP 100065498. Serviços de Assistência Funeral prestados por

Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A. CNPJ 01.020.029/0001-06. Empresa: Icatu
Capitalização S.A. CNPJ: 74.267.170/0001-73. Processo SUSEP: 15414.900371/2019-17.
Ouvidoria Icatu Seguros 0800 286 0047. Prêmio no valor líquido. Consulte o regulamento da
promoção no site regulamentos.bnpparibascardif.com.br. Modalidade Incentivo. Promoção válida
pelo período em que o seguro estiver vigente. Sorteios: 04 sorteios mensais, a serem realizados
todos os sábados. É proibida a venda de títulos de capitalização a menores de dezesseis anos - Art.
3o, I do Código Civil. A contratação de seguro é OPCIONAL, sendo possível a desistência do
contrato em até 7 (sete) dias corridos com a devolução integral do valor pago. É proibido
condicionar desconto no preço de bem à aquisição do seguro. "A comercialização de seguro é
fiscalizada pela Susep. www.susep.gov.br - 0800 021 8484". A aprovação do plano pela SUSEP não
implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua aquisição. Caso não esteja
satisfeito com a resposta fornecida pelo SAC 0800 545 4545, entre em contato com a Ouvidoria:
0800 727 2482. Dias úteis, das 9h às 18h (horário de Brasília), exceto feriados, ou
ouvidoria.bnpparibascardif.com.br. Este material tem como objetivo único fornecer informações
gerais e não constitui nem deve ser interpretado como consultoria securitária.

Proteção Dental
Informações Legais
A contratação do plano depende de análise prévia da operadora. Plano odontológico individual e/ou
familiar, de abrangência nacional, operado por Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda., CNPJ
40.233.893/0001-59, Registro ANS 31098-1. Toda a gestão desde o atendimento ao cliente até o
tratamento odontológico, é garantido pela Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. O Plano
Proteção Dental Carrefour tem o valor individual/mês de R$ 34,90 por beneficiário. Valores
descontados mensalmente direto na fatura. Plano por prazo determinado. Disponível para os
titulares dos Cartões Carrefour. A Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda., é titular e
proprietária de Títulos de Capitalização, emitidos e administrados pela CAIXA CAPITALIZAÇÃO
S/A, inscrita no CNPJ nº 01.599.296/0001-71. Processo SUSEP 15414.900038/2019-16. O plano
está registrado na Agência Nacional de Saúde: Plano Sigma IF Registro ANS 466.300/12-4. Valor
total do prêmio: R$10.000,00, liquido e livre de Imposto de Renda. A aprovação do plano pela
SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua aquisição. É proibida
a venda de títulos de capitalização a menores de dezesseis anos Art. 3º do Código Civil. Este
material tem como objetivo único fornecer informações gerais e não constitui nem deve ser
interpretado como consultoria securitária.

