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Quando você começa a trabalhar, precisa desde já pensar 
no seu futuro. A idade em que quer se aposentar e o 
quanto de renda quer ter quando chegar lá é o primeiro 
passo. Mas até que essa conquista seja realizada, existem 
inúmeras responsabilidades que adquirimos ao longo do 
caminho: casamento, casa própria, filhos, cuidar dos pais, 
manutenção do padrão de vida, etc. Tudo isso pode e 
deve ser quantificado.  Não seria bom saber que teremos 
tranquilidade financeira para passar por todos esses 
momentos da vida?

A XP Corretora de Seguros é pioneira no país na 
distribuição de seguros de vida personalizados e com 
a possibilidade de resgate em vida. São produtos 
que funcionam como uma excelente ferramenta de 
gerenciamento de risco, protegendo a capacidade de 
gerar renda das pessoas, para que isso deixe de ser uma 
preocupação para a família.

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL, PERSONALIZADO E RESGATÁVEL

Garantia de futuro
tranquilo para você,
e de segurança para
a sua família. 

Como funciona?

A estratégia é transferir o “risco financeiro familiar” 
(capital necessário para manutenção do padrão de vida 
familiar ainda não adquirido) para uma seguradora, até 
que seu patrimônio seja suficiente para tal. O valor 
segurado é garantido de imediato, independente das 
contribuições realizadas no produto;

Por exemplo:  

É possível contratar o seguro de vida por um período 
determinado, de 10 ou 20 anos, apenas o tempo para 
quitar uma despesa específica, como um financiamento 
imobiliário ou o pagamento da educação de um filho.

Pontos de atenção ao contratar  
um seguro de vida

 Apólices incontestáveis: 

Depois que a seguradora aprovar as condições de seu 
contrato, mesmo que você venha contrair uma doença 
grave, e não comunique a mesma, o seguro será pago.  
Para isso, a seguradora analisa sua situação de saúde 
antes do primeiro pagamento, através de consulta médica, 
exames e histórico médico.

 Cancelamento unilateral pela seguradora: 

Fuja de produtos que possibilitem que a seguradora 
cancele unilateralmente o contrato. Você pode ficar sem 
seguro quando mais precisar.

Contratos de longo prazo (para a vida toda
ou pelo prazo que você precise desta proteção): 

Neste caso, não existe repactuação (renovação). Você pode 
ter um seguro para a vida toda, condicionado apenas aos 
seus pagamentos mensais ou anuais. 

  Pagamentos fixos  
(apenas com atualização da inflação):

É possível estar com 60 anos e pagar o valor de um seguro 
de uma pessoa de 30. Como? Contratando com 30 anos. Os 
valores são os mesmos enquanto a apólice estiver ativa, 
não havendo incremento conforme seu risco aumenta 
(envelhecimento ou doença grave).

 Resgate do saldo acumulado: 

Verifique se os valores pagos ao longo dos anos poderão 
ser resgatados caso você não utilize o seguro. Isso permitirá 
utilizar o seguro também como ferramenta de planejamento  
de aposentadoria, caso nenhum imprevisto aconteça ao longo  
da vida.



Disclaimer:

Os produtos distribuídos pela XP Corretora de Seguros Ltda., com código Susep n° 100.628.46-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09, proveem de seguradoras registradas na 
SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ.  

Análise individual para auxílio na identificação das reais 
necessidades de cada cliente.

Customização da solução com o capital segurado e tempo 
necessário, sem necessidade de renovação e possibilidade 
de quebra unilateral de contrato por parte da seguradora.

Análise médica no ato da contratação, sem ônus para o 
cliente, realizada por seguradoras parceiras.

Busca de “congelamento do risco” no ato da contratação. 
Uma alteração na situação de saúde do cliente é risco da 
seguradora. A XP Seguros busca garantir junto à seguradora 
que a apólice não será cancelada, os valores não serão 
alterados, tampouco uma indenização será recusada por 
esse motivo.

Pagamentos fixos (apenas com atualização da inflação),  
ou seja, o seguro não aumenta substancialmente com  
a evolução da idade ou mudança na situação de saúde.

Soluções oferecidas pela
XP Corretora de Seguros

Fale com a XP Corretora de Seguros e obtenha mais informações sobre o Seguro de Vida
Individual, Personalizado e Resgatável. O seguro de vida que também é investimento.

Os produtos distribuídos pela XP Corretora de Seguros têm 
como característica uma prévia análise criteriosa da saúde 
e de riscos do futuro segurado. 

Todos os exames necessários são realizados antes da 
contratação da apólice, que é a chamada análise de risco. 

Além disso, possuem também cláusulas impossibilitando 
a seguradora de cancelar unilateralmente o seguro, bem 
como recusar uma possível indenização, alegando uma 
doença pré-existente, o principal motivo de recusas de 
indenizações no país. 

Em função dessa análise inicial, os produtos distribuídos 
pela XP também possibilitam aprovar riscos normalmente 
recusados pelo mercado, como praticantes de esportes 
radicais, profissões de risco e pessoas com histórico de 
saúde agravado. Todos esses riscos serão avaliados e 
precificados. Os exames e consultas médicas são  
realizados no local de preferência do cliente e custeados 
pelas seguradoras.

Análise do perfil do cliente

 Encargos com Sucessão

O seguro de vida tem a vantagem de não entrar no 
inventário, portanto uma excelente forma de garantir  
que a família tenha recursos líquidos para custear os 
encargos e liberar sua herança (ITCMD - Imposto de 
transmissão causa mortis, honorários advocatícios, etc.).

 Flexibilidade sucessória

A indicação de beneficiários é livre, e pode ser alterado  
a qualquer momento pelo cliente. 

Plano de sucessão com menos riscos


