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Apresentação 

Este manual detalha os campos referentes aos dados e serviços objeto de 

compartilhamento no âmbito do Open Insurance, observado o escopo mínimo disposto 

na Circular Susep nº XXX, de 2021. A observância do disposto neste manual é obrigatória 

pelas sociedades participantes, conforme definição prevista na regulamentação vigente, 

ressalvados os casos devidamente referidos como facultativos. 

Considerando o objetivo de compatibilidade entre o Open Banking e o Open Insurance, 

conforme previsto no inciso VII do Art. 3º da Resolução CNSP nº XXX, de 2021, este 

manual possui estrutura semelhante ao apresentado na Instrução Normativa BCB n° 96, 

de 2021, com adaptações necessárias para a realidade de produtos e serviços deste setor. 

Termos de Uso  

Este manual detalha os requisitos técnicos para a implementação dos elementos 

necessários à operacionalização do Open Insurance, complementando a regulamentação 

vigente sobre o tema. 

O manual será revisto e atualizado periodicamente a fim de preservar a compatibilidade 

com a regulamentação, bem como para incorporar os aprimoramentos decorrentes da 

evolução do Open Insurance e da tecnologia.  

Informações mais detalhadas e exemplos da aplicação deste manual poderão ser 

encontrados nos guias e tutoriais disponíveis no Portal do Open Insurance, na Área do 

Desenvolvedor. 

Sugestões, críticas ou pedidos de esclarecimento de dúvidas relativas ao conteúdo deste 

documento podem ser enviados à Superintendência de Seguros Privados por meio dos 

canais institucionais desta autarquia. 

Referências 

Estas especificações baseiam-se, referenciam, e complementam onde aplicável, os 

seguintes documentos: 

Referência Origem 

Resolução CNSP nº XXX, 

de 2021 

https://xxxxxxx 

Circular Susep nº XXX, de 

2021 

https://xxxxxxx 

Circular Susep nº 535, de 

2016 

https://www2.susep.gov.br/safe/bnportal/internet/pt-

BR/search/37965 

ISO 4217 https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html 

ISO 3166 https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html 

 

  

https://xxxxxxx/
https://xxxxxxx/
https://www2.susep.gov.br/safe/bnportal/internet/pt-BR/search/37965
https://www2.susep.gov.br/safe/bnportal/internet/pt-BR/search/37965
https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
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1. Introdução 

 

Os dados e serviços objeto de compartilhamento representam parte primordial do Open 

Insurance, pois serão determinantes para o grau de utilidade e interesse no Open 

Insurance pela sociedade. Desse modo, a garantia da qualidade, disponibilidade e 

integridade é fundamental para que os elementos necessários à construção da confiança 

no Open Insurance estejam presentes. 

Este manual foi elaborado com o objetivo de assegurar o nível de detalhamento e 

padronização necessários para cada um dos dados relacionados na Resolução CNSP nº 

XXX e na Circular Susep nº XXX, ambas de 2021, conforme previsto no inciso I do Art. 

1º do Anexo II da Circular. 

Neste documento, os dados são desdobrados em uma série de campos com propósitos 

específicos, cujo compartilhamento é obrigatório pelas sociedades participantes, de 

acordo com a Circular Susep nº XXX de 2021. Excepcionalmente, alguns campos foram 

assinalados como optativos (*), de modo a disponibilizar um período para adequação dos 

sistemas de informação antes da avaliação da sua conversão em obrigatórios.  

Finalmente, cabe destacar que as sociedades participantes do Open Insurance possuem 

autonomia para decidir sobre o compartilhamento de dados adicionais aos relacionados 

neste manual, desde que respeitado o consentimento prévio do cliente ao se tratar de dados 

pessoais e observada a regulamentação vigente. Adicionalmente, podem ser feitas 

ampliações dos valores apresentados como respostas padrões para os campos de forma a 

abranger todas as respostas possíveis, evitando sempre o uso de agregações do tipo 

“outros”. A governança do padrão de informação deve ser feita pela Estrutura de 

Governança. 

Para os aspectos operacionais do Open Insurance, é necessário consultar fontes 

complementares de informação, disponíveis no Portal do Open Insurance no Brasil, no 

qual poderão ser encontradas as especificações relativas à visão de alto nível, o dicionário 

de dados, no caso o tipo, formato, tamanho e demais atributos pertinentes aos campos de 

dados, bem como os agrupamentos de dados e os códigos das Application Programming 

Interface (APIs). 

2. Canais de Atendimento  

A Resolução CNSP nº XXX e a Circular Susep nº XXX, ambas de 2021, estabelecem a 

obrigatoriedade de compartilhamento dos dados sobre os canais de atendimento das 

sociedades participantes, a exemplo das dependências próprias, intermediários e canais 

eletrônicos, além de outros canais disponíveis aos clientes. Esses dados precisam 

abranger, no mínimo, os divulgados na forma de dados abertos conforme a 

regulamentação em vigor, e atender, no mínimo, o nível de granularidade especificado 

nos campos relacionados nas tabelas a seguir, com informações adicionais e descrição de 

atributos, quando pertinentes, observado que campos de implementação opcional estão 

assinalados com asterisco (*). 
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Para a implementação das APIs nos moldes requeridos pela regulamentação vigente, 

orientações detalhadas de caráter técnico deverão estar previstas no Portal do Open 

Insurance no Brasil.  

 Dependências Próprias 

Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Identificação 

Marca 

Nome da marca reportada pelo 

participante do Open Insurance. O 

conceito a que se refere a marca é 

em essência uma promessa das 

sociedades sob ela em fornecer uma 

série específica de atributos, 

benefícios e serviços uniformes aos 

clientes. 

Nome da sociedade 
Nome da sociedade pertencente à 

marca. 

CNPJ da sociedade 
CNPJ da sociedade pertencente à 

marca. 

Localização e 

acesso 

Endereço Completo  

Complemento*  

Bairro  

Município  

Código IBGE de 

município 

7 dígitos (o último é um código 

verificador). 

Sigla da Unidade de 

Federação 
 

CEP  

País*  

Código de País* 
De acordo com o código “alpha3” 

do ISSO-3166. 

Latitude* 
Entre -90 e 90. Formato numérico, 2 

casas antes da vírgula, 11 posições. 

Longitude* 

Entre -180 e 180. Formato 

numérico, 3 casas antes da vírgula, 

11 posições. 

Forma de acesso 

Horário de abertura  

Horário de encerramento  

Dias de funcionamento  

Indicador de restrição de 

acesso* 
 

Tipo de telefone* Fixo ou celular. 

DDI*  

DDD*  

Número de telefone*  
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Serviços 

Prestados 

Nomes dos serviços 

prestados 

Relação dos serviços efetivamente 

prestados, conforme discriminado 

na Tabela II.1 do Anexo II.  

Códigos dos serviços 

prestados 

Códigos dos serviços efetivamente 

prestados, conforme explicado junto 

à Tabela II.1 do Anexo II. 

Tabela 2.1: Dados de dependências próprias e respectivos campos 

 Intermediários 

Os campos assinados com (**) devem observar a legislação vigente para dados pessoais, 

sendo opcional a inclusão dessas informações para pessoas naturais. 

 

Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Identificação 

Marca 

Nome da marca reportada pelo 

participante do Open Insurance. O 

conceito a que se refere a marca é em 

essência uma promessa das 

sociedades sob ela em fornecer uma 

série específica de atributos, 

benefícios e serviços uniformes aos 

clientes. 

Nome da sociedade 
Nome da sociedade supervisionada 

participante 

CNPJ da sociedade 
CNPJ da sociedade supervisionada 

participante 

Nome do intermediário 
Nome ou razão social (pessoa 

jurídica) do intermediário. 

Nome fantasia do 

intermediário * 
No caso de pessoa jurídica. 

CPF ou CNPJ do 

intermediário ** 
 

Localização e 

acesso ** 

Endereço completo  

Complemento*  

Bairro  

Município  

Código IBGE de 

município* 

7 dígitos (o último é um código 

verificador). 

Sigla da Unidade de 

Federação 
 

CEP  

País*  

Código de país* 
De acordo com o código “alpha3” do 

ISSO-3166. 

Latitude* 
Entre -90 e 90. Formato numérico, 2 

casas antes da vírgula, 11 posições. 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Longitude* 
Entre -180 e 180. Formato numérico, 

3 casas antes da vírgula, 11 posições. 

Forma de acesso 

** 

Horário de abertura*  

Horário de 

encerramento* 
 

Dias de funcionamento*  

E-mail*  

Sítio eletrônico*  

Tipo de telefone* Fixo ou celular. 

DDI*  

DDD*  

Número de telefone*  

Serviços 

prestados 

Tipo de intermediário 

Relação de tipos de intermediário, 

conforme discriminado na Tabela 

II.2 do Anexo II. 

Nomes dos serviços 

prestados 

Relação dos serviços efetivamente 

prestados, conforme discriminado na 

Tabela II.3 do Anexo II.  

Códigos dos serviços 

prestados 

Códigos dos serviços efetivamente 

prestados, conforme explicado junto 

à Tabela II.3 do Anexo II. 

Linha de negócio de 

atuação 

1. Listagem de ramos de Seguros, 

conforme regulamentação 

específica sobre contabilização 

em ramos; 

2. Previdência Complementar 

Aberta; ou 

3. Capitalização. 

Tabela 2.2: Dados de intermediários e respectivos campos 

 Canais Eletrônicos 

Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Canal 

Marca 

Nome da marca reportada pelo 

participante do Open Insurance. O 

conceito a que se refere a marca é em 

essência uma promessa das 

sociedades sob ela em fornecer uma 

série específica de atributos, 

benefícios e serviços uniformes aos 

clientes. 

Nome da sociedade 
Nome da sociedade responsável pelo 

canal eletrônico. 

CNPJ da sociedade 
CNPJ da sociedade responsável pelo 

canal eletrônico. 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Tipo de canal 
Canal na internet, canal mobile ou 

chat. 

Forma de acesso Tipo de acesso 

1. Endereço Eletrônico (E-mail) 

2. URL para acesso à canal de 

internet 

3. URL para aquisição do app 

4. URL para Chat / Inteligência 

Artificial 

5. WhatsApp 

6. Consumidor.gov.br 

7. Outros 

Serviços prestados 

Nomes dos serviços 

prestados 

Relação dos serviços efetivamente 

prestados, conforme discriminado na 

Tabela II.1 do Anexo II.  

Códigos dos serviços 

prestados 

Códigos dos serviços efetivamente 

prestados, conforme explicado junto 

à Tabela II.1 do Anexo II. 

Tabela 2.3: Dados de canais eletrônicos e respectivos campos 

 Canais Telefônicos 

Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Canal 

Marca 

Nome da marca reportada pelo 

participante do Open Insurance. O 

conceito a que se refere a marca é em 

essência uma promessa das 

sociedades sob ela em fornecer uma 

série específica de atributos, 

benefícios e serviços uniformes aos 

clientes. 

Nome da sociedade 
Nome da sociedade responsável pelo 

canal telefônico. 

CNPJ da sociedade 
CNPJ da sociedade responsável pelo 

canal telefônico. 

Tipo de Canal Central telefônica, SAC e ouvidoria 

Forma de acesso 

DDI  

DDD  

Número de telefone  

Serviços 

prestados 

Nomes dos serviços 

prestados 

Relação dos serviços efetivamente 

prestados, conforme discriminado na 

Tabela II.1 do Anexo II.  

Códigos dos serviços 

prestados 

Códigos dos serviços efetivamente 

prestados, conforme explicado junto à 

Tabela II.1 do Anexo II. 

Tabela 2.4: Dados de canais telefônicos e respectivos campos 
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 Prestadores de serviços 

Estes dados devem estar diretamente associados aos produtos e, caso aplicável, às 

diferentes coberturas de um mesmo produto, que prevejam prestação de serviço seja na 

forma de indenização de cobertura securitária (rede referenciada) ou de prestação de 

serviço de assistência complementar. O compartilhamento dessas informações deve 

observar o faseamento do compartilhamento de dados sobre produtos de seguro e 

previdência complementar aberta, disponíveis para comercialização, conforme previsto 

na Circular Susep nº XXX, de 2021. 

Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Prestadores de 

Serviços 

Marca 

Nome da marca reportada pelo 

participante do Open Insurance. O 

conceito a que se refere a marca é em 

essência uma promessa das 

sociedades sob ela em fornecer uma 

série específica de atributos, 

benefícios e serviços uniformes aos 

clientes. 

Nome da sociedade 
Nome da sociedade pertencente à 

marca. 

CNPJ da sociedade 
CNPJ da sociedade pertencente à 

marca. 

Nome do prestador de 

serviço 
 

CNPJ do prestador de 

serviço 
 

Produto 
Código de identificação do 

produto ou cobertura 

Código de identificação do produto 

(vide seção 3 deste Manual) que 

possui atendimento pelo prestador de 

serviço. 

 

E indicação da cobertura, caso a 

distinção do atendimento pelo 

prestador de serviço se aplique para 

diferentes coberturas de um mesmo 

produto. 

Localização e 

acesso 

Endereço completo  

Complemento*  

Bairro  

Município  

Código IBGE de 

município* 

7 dígitos (o último é um código 

verificador) 

Sigla da Unidade de 

Federação 
 

CEP  

País*  
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Código de país* 
De acordo com o código “alpha3” do 

ISSO-3166. 

Latitude* 
Entre -90 e 90. Formato numérico, 2 

casas antes da vírgula, 11 posições. 

Longitude* 
Entre -180 e 180. Formato numérico, 

3 casas antes da vírgula, 11 posições. 

Forma de acesso 

Horário de abertura*  

Horário de encerramento*  

Dias de funcionamento*  

Indicador de restrição de 

acesso* 
 

Tipo de telefone*  

DDI*  

DDD*  

Número de telefone*  

Serviços 

prestados 

Tipo de prestação de 

serviços 

Listagem de tipos que deve ser 

padronizada na proposta técnica 

submetida pela Estrutura Inicial de 

Governança para observância comum 

por todas as sociedades participantes 

Nomes dos serviços 

prestados 

Listagem de serviços efetuados na 

rede. Deve ser padronizada na 

proposta técnica submetida pela 

Estrutura Inicial de Governança para 

observância comum por todas as 

sociedades participantes 

Códigos dos serviços 

prestados 

Os códigos correspondentes aos 

serviços relacionados deverão ser 

padronizados para observância 

comum por todas as sociedades 

participantes. 

Tabela 2.5: Dados de Prestadores de Serviços e respectivos campos 

3. Produtos e Serviços  

A Resolução CNSP nº XXX, de 2021, estabelece a obrigatoriedade de compartilhamento 

de dados de produtos de seguro, previdência complementar aberta e capitalização, 

disponíveis para comercialização, enquanto a Circular nº XXX, de 2021 especifica os 

campos mínimos desses dados.  

Esses campos obrigatórios estão relacionados nas tabelas a seguir com informações 

adicionais e descrição de atributos, quando pertinentes. Os campos assinalados com 

asterisco (*) são de compartilhamento opcional e será avaliada a sua conversão em 

obrigatórios nas próximas fases de implementação do Open Insurance. 
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O objetivo deste manual é definir um escopo mínimo de dados para a definição de um 

padrão universal para todo o mercado no âmbito do Open Insurance, não se sobrepondo 

sobre as regulações vigentes para as definições dos produtos comercializados pelo setor. 

Para a implementação das APIs nos moldes requeridos pela regulamentação, orientações 

detalhadas de caráter mais técnico deverão estar previstas no Portal do Open Insurance. 

 Planos de Previdência e Seguros de Pessoas 

3.1.1. Planos de Previdência e Seguros de Pessoas, ambos com cobertura por 

sobrevivência (excluindo Seguros Dotais) 

Incluem-se neste escopo os planos de previdência tradicionais com cobertura de 

sobrevivência, planos de previdência da família “PGBL” e seguros de pessoas da família 

“VGBL”, individual ou coletivo. 

Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Identificação 

Marca 

Nome da marca reportada pelo participante 

do Open Insurance. O conceito a que se 

refere a marca é em essência uma promessa 

das sociedades sob ela em fornecer uma série 

específica de atributos, benefícios e serviços 

uniformes aos clientes. 

Nome da sociedade Nome da sociedade pertencente à marca. 

CNPJ da sociedade CNPJ da sociedade pertencente à marca. 

Produto 

Nome fantasia 

Nome comercial do produto, pelo qual é 

identificado nos canais de distribuição e 

atendimento da sociedade. 

Código de 

Identificação 
Código único a ser definido pela sociedade. 

Segmento 1. Seguro de Pessoas; 2. Previdência. 

Tipo 

1. PGBL; 2. PRGP; 3. PAGP; 4. PRSA; 5. 

PRI; 6. PDR; 7. VGBL; 8. VRGP; 9. VAGP; 

10. VRSA; 11. VRI; 12. VDR; 13. Demais 

produtos de Previdência. 

Modalidade  
1. Contribuição Variável; 

2. Benefício Definido. 

Termos e 

condições 

contratuais  

Processo Susep Número do processo Susep.  

Termos e condições 

contratuais 
Campo aberto (possibilidade de incluir URL). 

Período de 

diferimento 

Taxa de juros 
Taxa de juros garantida que remunera o plano 

durante a fase de diferimento/ acumulação. 

Índice de atualização  

Índice garantido que remunera o plano 

durante a fase de diferimento/ acumulação: 

1. IPCA (IBGE); 

2. IGP-M (FGV); 

3. INPC (IBGE). 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Outras Garantias 

Mínimas de 

Desempenho 

Para produtos do tipo PDR e VDR, indicação 

do percentual e do índice de ampla divulgação 

utilizados como garantia mínima de 

desempenho. 

Reversão de 

resultados 

financeiros 

Percentual de reversão de excedente 

financeiro no período de diferimento. 

Valor mínimo de 

prêmio/ contribuição 

Valor mínimo em R$ de prêmio/ contribuição 

aceita pela sociedade ao plano (identificar 

valor mensal e/ou aporte único). 

Meio de pagamento 

do prêmio/ 

contribuição 

1. Cartão de crédito; 

2. Débito em conta;  

3. Boleto bancário; 

4. PIX. 

Permissão para 

aportes 

extraordinários 

1. Sim; 2. Não. 

Permissão para 

pagamentos 

financeiros 

programados 

1. Sim; 2. Não. 

Prazo de carência 

para resgate 
Prazo em dias. 

Prazo de carência 

entre pedidos de 

resgate 

Prazo em dias. 

Prazo para 

pagamento do 

resgate 

Prazo em dias. 

 

Prazo de carência 

para portabilidade 
Prazo em dias. 

Prazo de carência 

entre pedidos de 

portabilidade 

Prazo em dias. 

Prazo para 

pagamento da 

portabilidade 

Prazo em dias. 

 

Fundos de 

investimento 

Lista com as informações do(s) Fundo(s) de 

Investimento(s) disponíveis para o período 

de diferimento/acumulação, contemplando: 

• CNPJ; 

• Nome Fantasia; 

• Taxa de administração; 

• Taxa de Performance; e 

• Regra de elegibilidade, incluindo exigência 

de qualificação de investidor (se existente). 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Deve ser padronizada na proposta técnica 

submetida pela Estrutura Inicial de 

Governança para observância comum por 

todas as sociedades participantes. 

Período de 

concessão do 

benefício 

Modalidades de 

renda 

1. Certa; 

2. Temporária; 

3. Temporária reversível; 

4. Temporária com mínimo garantido; 

5. Temporária reversível com mínimo 

garantido; 

6. Vitalícia; 

7. Vitalícia reversível; 

8. Vitalícia com o mínimo garantido; 

9. Vitalícia reversível como mínimo 

garantido. 

Tábua biométrica 

Tábua biométrica utilizada como parâmetro 

para conversão em renda atuarial. Código 

deve ser padronizado na proposta técnica 

submetida pela Estrutura Inicial de 

Governança para observância comum por 

todas as sociedades participantes. 

Taxa de juros 
Taxa de juros garantida utilizada para 

conversão em renda. 

Índice de atualização 

Índice utilizado na atualização da renda na 

fase de concessão: 

1. IPCA (IBGE); 

2. IGP-M (FGV); 

3. INPC (IBGE). 

Fator de renda de 

referência 

Fator de conversão em renda calculado a 

partir das bases técnicas do produto para as 

diferentes modalidades de renda.   

 

A metodologia de cálculo do fator deve ser 

padronizada na proposta técnica submetida 

pela Estrutura Inicial de Governança para 

observância comum por todas as sociedades 

participantes. 

Reversão de 

resultados 

financeiros 

Percentual de reversão de excedente 

financeiro na concessão. 

Fundos de 

investimentos 

Lista com as informações do Fundo de 

Investimento utilizado no período de 

concessão, contemplando: 

• CNPJ; 

• Nome Fantasia; 

• Taxa de administração; 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

• Taxa de Performance. 

Custos 

Carregamento 

antecipado 

Percentual de carregamento cobrada quando 

do pagamento do prêmio/ contribuição. 

Carregamento 

postecipado 

Percentual de taxa de carregamento cobrado 

quando da efetivação de resgate ou 

portabilidade. 

Requisitos 

mínimos 

Tipo de contratação 

1. Coletivo Averbado; 

2. Coletivo Instituído; 

3. Individual. 

Participante 

Qualificado 

Indicação se o plano é destinado para 

participante qualificado: 

1. Sim; 2. Não. 

Tipo de requisito 

mínimo para 

contratação 

Listagem de tipos de requisitos. Deve ser 

padronizada na proposta técnica submetida 

pela Estrutura Inicial de Governança para 

observância comum por todas as sociedades 

participantes. 

Valor relacionado ao 

requisito mínimo 

para contratação 

Listagem de valores para cada tipo de 

requisito mínimo para contratação existente. 

Detalhamento do 

requisito mínimo 

para contratação 

Campo aberto (possibilidade de incluir URL). 

Público-alvo  Público-alvo 1. Pessoa Natural; 2. Pessoa Jurídica.  

Tabela 3.1.1: Dados de Planos de Previdência e Seguros de Pessoas, ambos com 

cobertura por sobrevivência (excluindo Seguros Dotais) disponíveis para 

comercialização. 

3.1.2. Planos de Previdência com cobertura de risco e Seguros de Pessoas 

(excluindo VGBL) 

Incluem-se neste escopo os seguros de pessoas, exceto os seguros da família “VGBL”, e 

as coberturas de riscos dos planos de previdência. 

Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Identificação 

Marca 

Nome da marca reportada pelo participante do 

Open Insurance. O conceito a que se refere a 

marca é em essência uma promessa das 

sociedades sob ela em fornecer uma série 

específica de atributos, benefícios e serviços 

uniformes aos clientes. 

Nome da sociedade Nome da sociedade pertencente à marca. 

CNPJ da sociedade CNPJ da sociedade pertencente à marca. 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Produto 

Nome fantasia do 

produto 

Nome comercial do produto, pelo qual é 

identificado nos canais de distribuição e 

atendimento da sociedade. 

Código de 

Identificação 
Código único a ser definido pela sociedade. 

Segmento 1. Seguro de Pessoas; 2. Previdência. 

Modalidade 

Se segmento seguro de pessoas: 

1. Funeral; 

2. Prestamista; 

3. Viagem; 

4. Educacional; 

5. Dotal; 

6. Acidentes Pessoais; 

7. Vida. 

 

Se segmento previdência: 

8. Pecúlio 

9. Pensão 

Coberturas 

Listagem de coberturas incluídas no produto 

que deve observar a relação discriminada de 

coberturas, conforme Tabela II.4 do Anexo II. 

Adicionais 

1. Sorteio; 

2. Serviços de Assistência Complementares – 

Pago; 

3. Serviços de Assistência Complementares – 

Gratuito. 

Termos e 

condições 

contratuais 

Processo Susep Número do processo Susep 

Termos e condições 

contratuais 
Campo aberto (possibilidade de incluir URL) 

Atributos de 

Cobertura 

Forma de 

pagamento da 

indenização 

Listagem da forma de pagamento da 

indenização para cada combinação de 

modalidade/cobertura do produto indicando: 

1. Pagamento do Capital Segurado em valor 

monetário; 

2. Reembolso de Despesas; 

3. Prestação de Serviços. 

Frequência de 

pagamento de 

indenização 

Listagem de tipos de frequência de pagamento 

de indenização para cada combinação de 

modalidade/cobertura do produto indicando: 

1. Indenização única; 

2. Diária ou Parcela. 

Valor mínimo 
Listagem do valor mínimo de cobertura 

(Capital Segurado ou benefício), diária ou 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

parcela aceito pela sociedade para cada 

combinação de modalidade/cobertura do 

produto.  

Valor máximo 

Listagem do valor máximo de cobertura 

(Capital Segurado ou benefício), diária ou 

parcela aceito pela sociedade para cada 

combinação de modalidade/cobertura do 

produto.  

Período indenizável 

Listagem de período indenizável para cada 

combinação de modalidade/cobertura do 

produto indicando: 

1. Quantidade determinada de parcelas; 

2. Até o fim de ciclo determinado. 

Número Máximo de 

parcelas 

indenizáveis 

Caso o período indenizável seja relacionado a 

parcelas, listagem de número máximo de 

parcelas indenizáveis para cada combinação de 

modalidade/ cobertura do produto. 

Moeda De acordo com ISO-4217. 

Período de carência 

Listagem de período de carência de cobertura 

para cada combinação de modalidade/cobertura 

do produto. 

 

Prazo em dias. 

Franquia em dias 

Listagem de franquia em dias para cada 

combinação de modalidade/cobertura do 

produto. 

Franquia em reais 

Listagem de franquia em reais para cada 

combinação de modalidade/cobertura do 

produto. 

Riscos Excluídos 

Listagem dos tipos de riscos excluídos para 

cada combinação de modalidade/cobertura do 

produto. Deve ser padronizada na proposta 

técnica submetida pela Estrutura Inicial de 

Governança para observância comum por todas 

as sociedades participantes. 

Conjugação de 

coberturas 

Listagem para indicar para cada cobertura quais 

serão a(s) cobertura(s) que deverá(rão) ser 

contratadas de forma conjunta. 

 

A forma de apresentação da informação deverá 

ser padronizada na proposta técnica submetida 

pela Estrutura Inicial de Governança para 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

observância comum por todas as sociedades 

participantes. 

Capital global Capital global 1. Sim; 2. Não. 

Vigência Prazo 

1. Vitalícia; 

2. Temporária - prazo fixo; 

3. Temporária - intermitente. 

Atualização / 

Remuneração da 

PMBaC 

Taxa de juros Taxa de juros para capitalização da PMBaC. 

Índice de 

atualização 

Índice utilizado na atualização da PMBaC: 

1. IPCA (IBGE); 

2. IGP-M (FGV); 

3. INPC (IBGE). 

Forma de 

capitalização 

1. Financeira; 

2. Atuarial. 

Atualização ou 

Recálculo do 

prêmio/ 

contribuição e  

atualização do 

capital segurado/ 

benefício 

Critério 

1. Índice; 

2. Vinculado ao saldo devedor; 

3. Variável de acordo com critério específico. 

Índice de 

Atualização 

Índice utilizado na atualização do 

prêmio/contribuição e do capital segurado/ 

benefício, caso critério de atualização por meio 

de índice: 

1. IPCA (IBGE); 

2. IGP-M (FGV); 

3. INPC (IBGE). 

Reenquadramento 

etário 

Critério 

1. Após período em anos; 

2. A cada período em anos; 

3. Por mudança de faixa etária; 

4. Não aplicável. 

Periodicidade 

Período em anos, caso critério de 

reenquadramento após ou a cada período em 

anos. 

Regime 

financeiro 
Regime financeiro 

Listagem de regime financeiro para cada 

combinação de modalidade/cobertura do 

produto indicando: 

1. Repartição simples; 

2. Repartição Capitais Cobertura; 

3. Capitalização. 

Resgate Percentual 

Listagem de percentuais de resgate da PMBaC 

para cada conjunto de prazo aplicável e para 

cada combinação de modalidade/cobertura 

estruturados em regime de capitalização.  
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Prazo de carência Prazo em dias. 

Outros valores 

garantidos 

Outros valores 

garantidos 

1. Saldamento; 

2. Benefício Prolongado. 

Portabilidade Prazo de carência Prazo em dias. 

Pagamento da 

Indenização 

Modalidade 
1. Único; 

2. Sob a forma de renda. 

Tipo de renda 

Tipo de renda ou pensão, caso modalidade de 

pagamento de indenização seja sob a forma de 

renda: 

1. Certa; 

2. Temporária; 

3. Temporária reversível; 

4. Temporário com mínimo garantido; 

5. Temporária reversível com mínimo 

garantido; 

6. Vitalícia; 

7. Vitalícia reversível; 

8. Vitalícia com o mínimo garantido; 

9. Vitalícia reversível como mínimo 

garantido. 

Pagamento de 

prêmio/ 

contribuição 

Meio de pagamento 

1. Cartão de crédito; 

2. Débito em conta; 

3. Boleto bancário; 

4. PIX. 

Periodicidade 

1. Diária; 

2. Mensal; 

3. Única; 

4. Anual; 

5. Trimestral; 

6. Semestral; 

7. Fracionado. 

Prêmio/ 

Contribuição 
Taxa de prêmio* 

Distribuição de frequência relativa aos valores 

referentes às taxas cobradas, nos termos do 

Anexo III. 

Requisitos 

mínimos 

Tipo de contratação 
1. Coletivo; 

2. Individual. 

Tipo de requisito 

mínimo para 

contratação 

Listagem de tipos de requisitos. Deve ser 

padronizada na proposta técnica submetida pela 

Estrutura Inicial de Governança para 

observância comum por todas as sociedades 

participantes. 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Valor relacionado 

ao requisito mínimo 

para contratação 

Listagem de valores para cada tipo de requisito 

mínimo para contratação existente. 

Detalhamento do 

requisito mínimo 

para contratação 

Campo aberto (possibilidade de incluir URL). 

Público-alvo  
Lista de público-

alvo 
1. Pessoa Natural; 2. Pessoa Jurídica 

Tabela 3.1.2: Dados de Planos de Previdência com cobertura de risco e Seguros de 

Pessoas (excluindo VGBL) disponíveis para comercialização.  

 Seguros de Danos 

3.2.1. Seguros do Grupo Automóvel 

Incluem-se neste escopo os produtos classificados no grupo de ramos “Automóvel” 

(Grupo 05), conforme regulamentação específica sobre contabilização em ramos, 

excluindo-se o seguro Garantia Estendida-Auto (ramo 24). 

Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Identificação 

 

Marca 

 

Nome da marca reportada pelo 

participante do Open Insurance. O 

conceito a que se refere a marca é em 

essência uma promessa das sociedades 

sob ela em fornecer uma série 

específica de atributos, benefícios e 

serviços uniformes aos clientes. 

Nome da sociedade 
Nome da sociedade pertencente à 

marca. 

CNPJ da sociedade 
CNPJ da sociedade pertencente à 

marca. 

Produto 

Nome fantasia 

Nome comercial do produto, pelo qual 

é identificado nos canais de distribuição 

e atendimento da sociedade. 

Código de 

Identificação 

Código único a ser definido pela 

sociedade. 

Coberturas 

Listagem de coberturas incluídas no 

produto que deve observar a relação 

discriminada de coberturas, conforme 

Tabela II.5 do Anexo II. 

Tipo de peça 

utilizada para 

reparação 

Informar o tipo de peça de acordo com 

as combinações possíveis: 

 

Nova ou usada: 

1. Novas 

2. Usadas 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

 

Originais e não originais: 

1. Originais 

2. Não originais 

 

Nacionais ou importadas 

1. Nacionais 

2. Importadas 

Modelo do veículo 

Listagem de modelos / ano de veículos. 

Deve ser padronizada na proposta 

técnica submetida pela Estrutura Inicial 

de Governança para observância 

comum por todas as sociedades 

participantes. 

Âmbito geográfico 

Listagem de abrangência geográfica do 

produto. Deve ser padronizada na 

proposta técnica submetida pela 

Estrutura Inicial de Governança para 

observância comum por todas as 

sociedades participantes. 

Serviços 

Assistenciais 

Complementares 

Listagem dos serviços de assistências 

complementares disponíveis vinculados 

ao produto. Deve ser padronizada na 

proposta técnica submetida pela 

Estrutura Inicial de Governança para 

observância comum por todas as 

sociedades participantes. 

Termos e condições 

contratuais 

Processo Susep Número do processo Susep.  

Termos e condições 

contratuais 

Campo aberto (possibilidade de incluir 

URL). 

Atributos da 

cobertura 

Valor mínimo de 

Limite Máximo de 

Indenização (LMI) 

Lista com valor mínimo de LMI aceito 

pela sociedade para cada cobertura. 

Valor máximo de 

Limite Máximo de 

Indenização (LMI) 

Lista com valor máximo de LMI aceito 

pela sociedade para cada cobertura. 

Base de contratação 

1. Valor determinado; 

2. Valor de Mercado. 

 

No caso de valor de mercado, as tabelas 

de referência devem ser padronizadas 

na proposta técnica submetida pela 

Estrutura Inicial de Governança para 

observância comum por todas as 

sociedades participantes. 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Veículo Zero Km 

Indicação do prazo máximo e base de 

contratação para apuração do valor a ser 

indenizado para veículo zero 

quilômetro. 

 

A forma de apresentação da informação 

deverá ser padronizada na proposta 

técnica submetida pela Estrutura Inicial 

de Governança para observância 

comum por todas as sociedades 

participantes. 

Caracterização de 

Indenização Integral 

Percentual do Limite Máximo de 

Indenização para caracterização de 

indenização integral. 

Tipo de franquia 

Listagem de tipo de franquia para cada 

tipo de cobertura do produto: 

1. Normal; 

2. Reduzida. 

Franquia para 

Indenização Integral 
1. Sim; 2. Não. 

Valor de franquia 

mínimo 

Lista do valor mínimo de franquia 

estabelecida pela sociedade para cada 

cobertura. 

Valor de franquia 

máximo 

Lista do valor máximo de franquia 

estabelecida pela sociedade para cada 

cobertura. 

Riscos excluídos 

Listagem dos tipos de riscos excluídos 

para cada cobertura do produto. Deve 

ser padronizada na proposta técnica 

submetida pela Estrutura Inicial de 

Governança para observância comum 

por todas as sociedades participantes. 

Conjugação de 

coberturas 

Listagem para indicar para cada 

cobertura quais serão a(s) cobertura(s) 

que deverá(rão) ser contratadas de 

forma conjunta. 

 

A forma de apresentação da informação 

deverá ser padronizada na proposta 

técnica submetida pela Estrutura Inicial 

de Governança para observância 

comum por todas as sociedades 

participantes. 

Vigência Prazo 1. Anual; 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

2. Anual intermitente; 

3. Plurianual; 

4. Plurianual intermitente; 

5. Mensal; 

6. Mensal intermitente; 

7. Diário; 

8. Diário intermitente. 

Rede de atendimento Rede de atendimento 

1. Rede Referenciada; 

2. Livre Escolha; 

3. Rede Referenciada e Livre Escolha. 

Pagamento de 

prêmio 

Meio de pagamento 

1. Cartão de crédito; 

2. Débito em conta 

3. Boleto bancário; 

4. PIX. 

Forma de pagamento 1. À vista; 2. Parcelado. 

Prêmio Taxa de prêmio* 

Distribuição de frequência relativa aos 

valores referentes às taxas cobradas, 

nos termos do Anexo III. 

Requisitos mínimos 

Tipo de requisito 

mínimo para 

contratação 

Listagem de tipos de requisitos. Deve 

ser padronizada na proposta técnica 

submetida pela Estrutura Inicial de 

Governança para observância comum 

por todas as sociedades participantes. 

Valor relacionado ao 

requisito mínimo 

para contratação 

Listagem de valores para cada tipo de 

requisito mínimo para contratação 

existente. 

Detalhamento do 

requisito mínimo 

para contratação 

Campo aberto (possibilidade de incluir 

URL). 

Público-alvo  Lista de público-alvo 1. Pessoa Natural; 2. Pessoa Jurídica  

Tabela 3.2.1: Dados de Seguros do Grupo automóvel disponíveis para comercialização.  

3.2.2. Seguro Residencial 

Incluem-se neste escopo os produtos classificados no ramo “Compreensivo Residencial” 

(Ramo 0114), conforme regulamentação específica sobre contabilização em ramos. 

Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Identificação Marca 

Nome da marca reportada pelo 

participante do Open Insurance. O 

conceito a que se refere a marca é em 

essência uma promessa das sociedades 

sob ela em fornecer uma série específica 

de atributos, benefícios e serviços 

uniformes aos clientes. 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Nome da sociedade Nome da sociedade pertencente à marca. 

CNPJ da sociedade CNPJ da sociedade pertencente à marca. 

Produto  

Nome fantasia 

Nome comercial do produto, pelo qual é 

identificado nos canais de distribuição e 

atendimento da sociedade. 

Código de 

Identificação  

Código único a ser definido pela 

sociedade. 

Coberturas 

Listagem de coberturas incluídas no 

produto que deve observar a relação 

discriminada de coberturas, conforme 

Tabela II.6 do Anexo II. 

Tipo de imóvel 

Listagem de tipos de imóveis. Deve ser 

padronizada na proposta técnica 

submetida pela Estrutura Inicial de 

Governança para observância comum 

por todas as sociedades participantes. 

Uso do imóvel 1. Habitual; 2. Eventual 

Âmbito geográfico 

Listagem de abrangência geográfica do 

produto. Deve ser padronizada na 

proposta técnica submetida pela 

Estrutura Inicial de Governança para 

observância comum por todas as 

sociedades participantes. 

Protecionais 

Indicativo de exigência de itens 

protecionais (por exemplo, alarmes): 

1. Sim; 2. Não 

Serviços 

Assistenciais 

Complementares 

Listagem dos serviços de assistências 

complementares disponíveis vinculado 

ao produto. Deve ser padronizada na 

proposta técnica submetida pela 

Estrutura Inicial de Governança para 

observância comum por todas as 

sociedades participantes. 

Termos e condições 

contratuais  

Processo Susep Número do processo Susep.  

Termos e condições 

contratuais 

Campo aberto (possibilidade de incluir 

URL). 

Atributos de 

cobertura 

Valor mínimo de 

Limite Máximo de 

Indenização (LMI) 

Lista com valor mínimo de LMI aceito 

pela sociedade para cada cobertura. 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Valor máximo de 

Limite Máximo de 

Indenização (LMI) 

Lista com valor máximo de LMI aceito 

pela sociedade para cada cobertura. 

Valor mínimo de 

franquia e 

participação 

obrigatória do 

segurado 

Listagem de valor mínimo da franquia 

(Reais) e/ou Participação Obrigatória do 

Segurado (Percentual) estabelecida pela 

sociedade para cada tipo de cobertura do 

produto. 

Valor máximo de 

franquia e 

participação 

obrigatória do 

segurado 

Listagem de valor máximo da franquia 

(Reais) e/ou Participação Obrigatória do 

Segurado (Percentual) estabelecida pela 

sociedade para cada tipo de cobertura do 

produto. 

Riscos excluídos 

Listagem dos tipos de riscos excluídos 

para cada cobertura do produto. Deve ser 

padronizada na proposta técnica 

submetida pela Estrutura Inicial de 

Governança para observância comum 

por todas as sociedades participantes. 

Conjugação de 

coberturas 

Listagem para indicar para cada 

cobertura quais serão a(s) cobertura(s) 

que deverá(rão) ser contratadas de forma 

conjunta. 

 

A forma de apresentação da informação 

deverá ser padronizada na proposta 

técnica submetida pela Estrutura Inicial 

de Governança para observância comum 

por todas as sociedades participantes. 

Vigência Prazo 

1. Anual; 

2. Anual intermitente; 

3. Plurianual; 

4. Plurianual intermitente; 

5. Mensal; 

6. Mensal intermitente; 

7. Diário; 

8. Diário intermitente. 

Rede de atendimento Rede de atendimento 

1. Rede Referenciada; 

2. Livre Escolha; 

3. Rede Referenciada e Livre Escolha. 

Pagamento do prêmio 
Meio de Pagamento 

1. Cartão de crédito; 

2. Débito em conta; 

3. Boleto Bancário; 

4. PIX. 

Forma de Pagamento 1. À vista; 2. Parcelado. 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Prêmio Taxa de prêmio* 

Distribuição de frequência relativa aos 

valores referentes às taxas cobradas, nos 

termos do Anexo III. 

Requisitos mínimos 

Tipo de requisito 

mínimo para 

contratação 

Listagem de tipos de requisitos. Deve ser 

padronizada na proposta técnica 

submetida pela Estrutura Inicial de 

Governança para observância comum 

por todas as sociedades participantes. 

Valor relacionado ao 

requisito mínimo para 

contratação 

Listagem de valores para cada tipo de 

requisito mínimo para contratação 

existente. 

Detalhamento do 

requisito mínimo para 

contratação 

Campo aberto (possibilidade de incluir 

URL).  

Público-alvo Público-alvo 1. Pessoa Natural; 2. Pessoa Jurídica 

Tabela 3.2.2: Dados de Seguro Residencial.  

 Títulos de Capitalização 

Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Identificação 

 

Marca 

 

Nome da marca reportada pelo participante 

do Open Insurance. O conceito a que se 

refere a marca é em essência uma promessa 

das sociedades sob ela em fornecer uma 

série específica de atributos, benefícios e 

serviços uniformes aos clientes. 

Nome da sociedade Nome da sociedade pertencente à marca. 

CNPJ da sociedade CNPJ da sociedade pertencente à marca. 

Produto 

Nome Fantasia 

Nome comercial do produto, pelo qual é 

identificado nos canais de distribuição e 

atendimento da sociedade. 

Código de 

Identificação  
Código único a ser definido pela sociedade. 

Modalidade 

1. Tradicional; 

2. Instrumento de Garantia; 

3. Compra Programada; 

4. Popular; 

5. Incentivo; 

6. Filantropia Premiável. 

Forma de custeio 

1. Pagamento Único; 

2. Pagamento Mensal; 

3. Pagamento Periódico. 

Processo Susep Número do processo Susep.  



Departamento De Tecnologia Da Informação - DETIC 

Coordenação-Geral de Infraestrutura de Tecnologia da Informação – CGITI 

 

 Manual de Escopo de Dados e Serviços do Open Insurance 

 

25 

 

Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Termos e 

condições 

contratuais 

Termos e 

regulamentos ou 

condições gerais 

Campo aberto (possibilidade de incluir 

URL). 

Quotas 

Quota de 

capitalização 

Valor ou percentual do valor arrecadado 

destinado à entidade beneficente 

(modalidade Filantropia Premiável) ou 

destinado a formar o montante capitalizado 

(demais modalidades). 

Quota de sorteio 

Valor ou percentual do valor arrecadado 

destinado a custear os sorteios previstos no 

plano. 

Quota de 

carregamento 

Percentual do valor arrecadado destinado a 

cobrir as despesas gerais com a colocação e 

administração do plano. 

Vigência Prazo Prazo em meses. 

Período de 

Capitalização 

Taxa de juros 
Taxa de juros que remunera a provisão 

matemática para capitalização. 

Índice de atualização 

Índice utilizado na correção que remunera a 

provisão matemática para capitalização: 

1. IPCA (IBGE); 

2. IGP-M (FGV); 

3. INPC (IBGE); 

4. TR (BC). 

Juros de mora 
Juros de mora em caso de atraso no 

pagamento do resgate ou sorteio. 

Valor de 

contribuição 

Na modalidade Tradicional, informar a 

faixa de valor mínimo e máximo em R$ de 

contribuição ao plano. 

Para as demais modalidades, informar a 

lista com os valores permitidos de 

contribuição ao plano. 

Em todas as situações indicar para qual 

periodicidade de pagamento se aplicam os 

valores: pagamento mensal, pagamento 

único ou periódico. 

Resgate antecipado 
Listagem de valor de resgate antecipado 

para cada conjunto de prazo aplicável. 

Percentual de resgate 

ao final da vigência 

Percentual mínimo da soma das 

contribuições efetuadas que poderá ser 

resgatado ao final da vigência. 

Prazo de carência 

para resgate 
Prazo em dias. 

Atraso de 

pagamento 
Prazo de suspensão 

Prazo máximo em dias que o título fica 

suspenso por atraso de pagamento, antes de 

ser cancelado. 
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Dado Campo Esclarecimentos adicionais 

Opção de 

Prorrogação da 

vigência 

Alteração do prazo de vigência original, 

pela suspensão.  

1. Sim; 2. Não. 

Pagamento da 

contribuição 

Meio de Pagamento 

1. Cartão de crédito; 

2. Débito em conta; 

3. Boleto bancário; 

4. PIX. 

Índice de atualização 

Índice utilizado na atualização dos 

pagamentos mensais (para títulos com mais 

de 12 meses de vigência): 

1. IPCA (IBGE); 

2. IGP-M (FGV); 

3. INPC (IBGE); 

4. TR (BC). 

Resgate Percentual Valor percentual de resgate permitido. 

Sorteio 

Informações 

Lista com as informações do(s) sorteio(s), 

contemplando: 

• Quantidade de sorteios; 

• Periodicidade dos sorteios; 

• Valor dos sorteios; 

• Probabilidade mínima de 

contemplação nos sorteios. 

Liquidação 

antecipada em 

Sorteio 

1. Sim; 2. Não. 

Contemplação 

obrigatória 
1. Sim; 2. Não. 

Requisitos 

mínimos 

Tipo de requisito 

mínimo para 

contratação 

Listagem de tipos de requisitos. Deve ser 

padronizada na proposta técnica submetida 

pela Estrutura Inicial de Governança para 

observância comum por todas as sociedades 

participantes. 

Valor relacionado ao 

requisito mínimo 

para contratação 

Listagem de valores para cada tipo de 

requisito mínimo para contratação 

existente. 

Detalhamento do 

requisito mínimo 

para contratação 

Campo aberto (possibilidade de incluir 

URL). 

Público-alvo  Público-alvo 1. Pessoa Natural; 2. Pessoa Jurídica. 

Tabela 3.3: Dados de Títulos de Capitalização disponíveis para comercialização. 
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ANEXO II – TABELAS RELACIONADAS AO MANUAL DE ESCOPO DE DADOS 

E SERVIÇOS DO OPEN INSURANCE. 

 

 

Este anexo contém o detalhamento de tabelas relacionadas aos dados detalhados no 

Anexo I. 

1. Tipo de Serviços Prestados 

A relação de serviços prestados pelas sociedades participantes nos seus canais de 

atendimento deve estar alinhada com a estabelecida pela regulamentação aplicável à sua 

divulgação na forma de dados abertos, discriminando, no mínimo, o seguinte: 

Tipo de Serviço Prestado 

Alterações na forma de pagamento (Cobrança / Parcelas) 

Aviso de Sinistro 

Cancelamento ou Suspensão de Pagamento de Prêmios/Contribuições 

Efetivação de Aporte 

Endosso 

Envio de documentos 

Informações Gerais / Dúvidas 

Informações sobre intermediários 

Informações sobre serviços de assistências 

Informações sobre Sorteios (Capitalização) 

Ouvidoria - Recepção de sugestões e elogios 

Ouvidoria - Solução de eventuais divergências sobre o contrato de seguro, 

capitalização e previdência após esgotados os canais regulares de 

atendimento e aquelas oriundas de órgãos reguladores ou de integrantes do 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Procon, Consumidor.gov.br, 

Sindec, Pro Consumidor) 

Ouvidoria - Tratamento de insatisfação do consumidor com relação ao 

atendimento recebido pelos canais regulares de atendimento 

Ouvidoria - Tratamento de reclamações sobre irregularidades na conduta da 

companhia 

Portabilidade 

Reclamação 

Resgate 

Segunda via de documentos contratuais 

Sugestões e Elogios 

Tabela II.1 – Tipos de Serviços Prestados 

 

Atenção: Os códigos correspondentes aos serviços relacionados deverão ser 

padronizados para observância comum por todas as sociedades participantes. 

2. Tipo de Intermediário 

A Resolução CNSP nº 382, de 2020, relaciona no Art. 2º os tipos de intermediários, sendo 

cada um deles “responsável pela angariação, promoção, intermediação ou distribuição de 
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produtos de seguros, de capitalização e/ou de previdência complementar aberta”. 

Adicionalmente, considerando a dinâmica do Open Insurance e sua similaridade em 

definições de estruturas de dados com o SRO, adotou-se padrão similar de tipos de 

intermediários definidos para o sistema de registro, conforme estabelecido no inciso VII 

do Art. 1º do Anexo da Circular Susep nº 601, de 2020 e mais bem detalhado em 

documentação técnica específica1. Por este motivo se prevê no mínimo: 

Tipo de Intermediário 

Corretor de seguros 

Representante de seguros 

Correspondente de microsseguros 

Agentes de seguros 

Distribuidor de título de capitalização 

Tabela II.2 - Tipo de Intermediário 

 

 

3. Tipos de Serviços Prestados por Intermediário 

A relação de serviços prestados deve estar alinhada com a estabelecida pela 

regulamentação aplicável à sua divulgação na forma de dados abertos e o que se aplica 

nos normativos vigentes para tais intermediários. Logo, deve-se discriminar, no mínimo: 

Tipo de Serviço Prestado por Intermediário 

Angariação, promoção, intermediação ou distribuição de produtos 

Aconselhamento sobre produtos ofertados 

Recepção de propostas e emissão de documentos contratuais 

Coleta e fornecimento à sociedade participante de dados cadastrais e de documentação 

de clientes, e, se for o caso, estipulantes, corretores de seguros e seus prepostos 

Recolhimento de prêmios e contribuições 

Recebimento de avisos de sinistros 

Pagamento de indenização/benefício 

Orientação e assistência aos clientes, no que compete aos contratos comercializados 

Orientação aos corretores de seguros e seus prepostos, se for o caso 

Apoio logístico e operacional à sociedade participante na gestão e execução de contratos 

Tabela II.3 – Tipos de Serviços Prestados por Intermediário 

 

Atenção: Os códigos correspondentes aos serviços relacionados deverão ser 

padronizados para observância comum por todas as sociedades participantes. 

4. Tipos de Coberturas – Previdência (risco) e Seguro de Pessoas (excluindo 

VGBL)  

 
1 Acessível em http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-mercado/copy_of_sistema-de-registro-de-

operacoes. 

http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-mercado/copy_of_sistema-de-registro-de-operacoes
http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-mercado/copy_of_sistema-de-registro-de-operacoes
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A relação de coberturas para previdência (risco) e seguro de pessoas (excluindo VGBL), 

conforme regulação vigente. 

Tipo de Cobertura 

Morte 

Morte acidental 

Invalidez total por acidente 

Invalidez parcial por acidente 

Invalidez total e parcial por acidente 

Invalidez funcional permanente total por doença 

Invalidez laborativa permanente total por doença 

Desemprego/Perda de renda 

Incapacidade temporária 

Doença grave 

Internação hospitalar 

Despesas médicas, hospitalares e odontológicas (Brasil) 

Despesas médicas, hospitalares e odontológicas (Exterior) 

Transplante de órgãos 

Cirurgia 

Traslado de corpo 

Regresso sanitário 

Traslado médico 

Cancelamento de viagem 

Regresso antecipado 

Sobrevivência 

Tabela II.4 – Tipos de Coberturas para Previdência (risco) e Seguro de Pessoas 

(excluindo VGBL) 

Adicionalmente, podem ser padronizadas outras coberturas na proposta técnica submetida 

pela Estrutura Inicial de Governança para observância comum por todas as sociedades 

participantes. 

5. Tipos de Coberturas – Seguros do Grupo Automóvel 

A relação de coberturas para seguros do grupo automóvel, conforme regulação vigente. 

Tipo de Cobertura 

Casco 

Roubo 

Furto 

Incêndio 

Alagamento 

Colisão (indenização parcial) 

Colisão (indenização integral) 

Responsabilidade Civil 

Facultativa de Veículos (RCFV) 

Danos corporais 

Danos morais 

Danos materiais 

Danos estéticos 
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Tipo de Cobertura 

Responsabilidade Civil 

Facultativa do Condutor (RCFC) 

Danos corporais 

Danos morais 

Danos materiais 

Danos estéticos 

Acidente Pessoais de Passageiros (APP) 

Vidros 

Faróis 

Lanternas 

Retrovisores 

Carro reserva 

Pequenos reparos 

Pneus 

Responsabilidade Civil (Carta Verde) 

Tabela II.5 – Tipos de Coberturas – Seguros do Grupo Automóvel 

Adicionalmente, podem ser padronizadas outras coberturas na proposta técnica submetida 

pela Estrutura Inicial de Governança para observância comum por todas as sociedades 

participantes. 

6. Tipos de Coberturas – Seguros Residencial 

A relação de coberturas para seguros residenciais, conforme regulação vigente. 

Tipo de Cobertura 

Incêndio 

Queda de Raio 

Explosão 

Queda de Aeronaves 

Fumaça 

Danos Elétricos 

Danos por Água 

Responsabilidade Civil Familiar 

Vendaval 

Furacão 

Ciclone 

Tornado 

Granizo 

Perda e Pagamento de Aluguel 

Roubo de Bens 

Furto Qualificado de Bens 

Furto Não Qualificado de Bens 

Quebra de Vidros 

Quebra de Blindex 

Quebra de Espelhos 

Quebra de Mármores e Granizos 

Impacto de Veículos 
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Tipo de Cobertura 

Desmoronamento 

Tumultos, Greves e Lockouts 

Despesas Extraordinárias 

Joias e Obras de Arte 

Moradia Temporária 

Tabela II.6 – Tipos de Coberturas – Seguros Residencial 

Adicionalmente, podem ser padronizadas outras coberturas na proposta técnica submetida 

pela Estrutura Inicial de Governança para observância comum por todas as sociedades 

participantes. 
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ANEXO III – DEFINIÇÃO DE FAIXA RELATIVAS DE TAXAS COMERCIAIS DOS 

PRODUTOS 

 

Para fins do compartilhamento da distribuição de frequência relativa dos valores de taxas 

comerciais a serem aplicadas no Limite Máximo de Indenização ou Capital Segurado 

cobradas nos produtos de que trata este manual, deve dar-se com base em quatro faixas 

de igual tamanho, com explicitação dos valores sobre a mediana e o percentual de clientes 

em cada uma dessas faixas, além dos valores máximos e mínimos do universo, 

segmentados em pessoas naturais e jurídicas, bem como, por cada cobertura oferecida no 

produto e prazo de vigência. 

 

Adicionalmente, para os seguros de automóvel deverão ser feitas as segmentações por 

modelo do veículo e para todos os seguros em que for definida diferenciação por âmbito 

geográfico, as taxas também deverão ser segmentadas considerando esta variável. 

 

Admite-se que as sociedades compartilhem dados relacionados à distribuição de 

frequência de que trata o caput em base atualizada em periodicidade mensal, divulgada 

no décimo dia útil de cada mês, a partir do prazo inicial previsto de divulgação, conforme 

inciso I do Art. 6º da Circular Susep nº XXX, de 2021, referente a valores cobrados de 

seus clientes em contratações ocorridas no mês anterior. 


