
Zurich Educacional
Colocando os estudos em 1o lugar



O Zurich Educacional oferece uma proteção 
financeira para garantir o estudo do segurado.  
O seguro quita as mensalidades escolares do aluno 
até a conclusão do ciclo escolar ou curso, caso o 
responsável financeiro esteja impossibilitado de 
cumprir com os pagamentos por motivos previstos 
na cobertura.

Quem pode contratar?

Instituições de Ensino.

Como funciona a contratação?

A instituição fecha a parceria com a Zurich e oferece o 
seguro ao responsável financeiro do aluno.

Principais coberturas

Responsável Financeiro: Morte e Invalidez 
Permanente Total por Acidente.

Aluno: Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou 
Parcial por Acidente.

Coberturas adicionais

Responsável Financeiro: Invalidez Funcional 
Permanente Total por Doença (IFPD), Perda de Renda por 
Desemprego Involuntário (PRDI), Diárias de Incapacidade 
Temporária por Acidente (DITA); Perda de Renda por 
Falência (PRFA).

Aluno: Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas 
(DMHO).

Escola: Responsabilidade Civil.

Vantagens e benefícios

•	 Coberturas amplas que atendem a todos os tipos de 
Instituições de Ensino (Particular), podendo ser: Ensino 
Infantil, Ensino Fundamental (I e II), Ensino Médio, 
Ensino Superior, Escolas de Idiomas, Escolas Técnicas 
(Diversas Modalidades), Pós Graduação, entre outras.

•	 Garantia de recebimento das mensalidades escolares 
de seus alunos;

•	 Tranquilidade no planejamento orçamentário.
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Processo SUSEP 15414.902344/2014-74 (Educacional). O registro deste plano na SUSEP não implica, por 
parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

USEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro
e corretagem de seguros. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Central de Atendimento Zurich: Para Capitais e Regiões
metropolitanas: 4020 4345 - Demais localidades: 0800 285 4345 - SAC: 0800 284 4848 / Deficiente Auditivo: 0800 275 8585 - Ouvidoria: 0800 770 1061.
As condições contratuais deste produto encontram-se registradas na Susep de acordo com o número de processo constante da apólice e poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br.  
SUSEP - Atendimento ao Consumidor: 0800 021 8484.M
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