
Clique na seta para começar!

cartilha de



Instruções

Na barra lateral esquerda, está 
disponível para você o menu com 
os tópicos de conteúdo.

Aqui, você pode avançar e retornar 
sempre que achar necessário.

Conforme avança o conteúdo, o 
menu fica marcado. Assim, é mais 
fácil saber onde você está.

Faça o teste! Clique no círculo 
marcado para avançar.

Conteúdo 
visto

Página 
atual

Próximo 
conteúdo



visa a orientar terceiros e par-
tes relacionadas, que man-
têm relacionamento comer-
cial com a SANCOR Seguros, 
além de  cumprir com a regu-
lamentação vigente aplicável 
ao setor de seguros.

esta cartilha

Dispõe sobre os controles internos específicos para a 
prevenção e o combate dos crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valores, ou os crimes que 
com eles possam relacionar-se, o acompanhamento das 
operações realizadas e as propostas de operações com 
pessoas politicamente expostas, bem como a prevenção 
e coibição do financiamento ao terrorismo.

Circular SUSEP 445/12

1- introdução

Assim que terminar de ler o conteúdo, clique na lateral para avançar.



2- definições

Você certamente já ouviu falar no termo “lavagem de dinheiro”. 
Nesta cartilha, vamos explicar melhor sobre esse tema, pois é 
muito importante que todos saibam o que é e como prevenir a 
lavagem de dinheiro.

Conceito Legal: ocultar ou dissimular a natureza, origem, 
localização, disposição, movimentação ou propriedade 
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de infração penal.

Conceito Simples: transformar recursos ganhos por meio 
de atividades ilegais em ativos de origem aparentemente 
legal.

Por que se “lava” dinheiro?
O dinheiro é lavado com o objetivo de encobrir sua origem 
criminosa, a fim de transformá-lo como de livre utilização.

A lavagem busca dar ao dinheiro de origem ilícita uma aparência 
de legalidade. Entretanto, esse processo nunca poderá                        
dar-lhe tal caráter, visto que o que é originalmente ilícito não 
pode transformar-se em legal.

Assim que terminar de ler o conteúdo, clique na lateral para avançar.



3- Etapas do Processo 
de Lavagem de Dinheiro

A lavagem de dinheiro é um processo que pode ocorrer em múltiplas 
etapas com o mesmo propósito: dar aparência de legalidade a bens 
que originalmente provêm de atividades ilícitas.

Colocação

Ocultação

Integração

Assim que terminar de ler o conteúdo, clique na lateral para avançar.

Consiste em colocar o dinheiro no sistema econômico 
por meio de compra de bens. Para dificultar a 
identificação da sua origem, fracionam o dinheiro 
em menores valores, e preferem os estabelecimentos 
comerciais que trabalham com dinheiro em espécie.

Visa a encobrir ou disfarçar todo o rastro que o dinheiro 
“sujo” possa deixar, criando transações financeiras para 
estabelecer o anonimato dos verdadeiros donos dos 
recursos.
Utilizam, preferencialmente, a movimentação de recursos 
por meio eletrônico, transferindo-os para “contas de 
aluguel”, anônimas ou “fantasmas”, principalmente em 
países amparados por lei de sigilo bancário.

É a última etapa, em que os recursos são reintroduzidos 
no sistema econômico financeiro completamente 
desligados de sua origem criminosa. As organizações 
criminosas investem em empreendimentos que 
facilitem suas atividades, buscando fazer com que 
restem serviços entre si, formando, assim, uma cadeia, o 
que torna extremamente difícil distinguir a origem legal 
da ilegal. Assim, o dinheiro “sujo” torna-se legítimo, 
pois terá sido incorporado em transações legais.



4- alguns sinais de 
alerta para prevenção

Assim que terminar de ler o conteúdo, clique na lateral para avançar.

Resistência em fornecer informações, ou 
fornecimento de informações incorretas, 
relativas à identificação ou à operação.

Propostas ou operações incompatíveis com 
o perfil socioeconômico, a capacidade 
financeira ou a ocupação profissional do 
cliente, beneficiário, terceiros e outras partes 
relacionadas.

Despreocupação quanto ao prêmio ou à 
contribuição cobrada.

Pagamento de prêmio, fora da rede bancária, 
por meio de cheque ou outro instrumento, por 
pessoa física ou jurídica, que não o segurado, 
sem razão justificável.

Propostas discrepantes das condições normais 
do mercado.

Devolução do prêmio ou resgate, com 
cancelamento ou não da apólice, sem 
um propósito claro ou em circunstâncias 
aparentemente não usuais.

Contratação por estrangeiro não residente.

Pagamento a beneficiário sem aparente relação 
com o segurado, sem razão justificável.

Variações relevantes de importância segurada 
sem causa aparente.

Avisos de sinistros aparentemente legítimos, 
mas com frequência anormal.



5- riscos e 
penalizações

Partes relacionadas e terceiros que atuam com a SANCOR Seguros devem 
aderir a essa cartilha e cumprir com as leis de prevenção à lavagem de 
dinheiro, bem como regulamentos e orientações do governo.

É importante destacar que rumores de associação com pessoas que 
lavam dinheiro podem danificar o bom nome e a reputação de uma 
empresa, podendo diminuir a confiança de seus clientes.

A falha de cumprir com as leis e 
regulamentos de prevenção à lavagem de 
dinheiro poderá resultar em severas penalidades 
criminais e civis para a SANCOR Seguros e/ou seus 
parceiros, fornecedores e terceiros, incluindo pena de 
prisão, multas, confisco da propriedade envolvida ou 
rastreada na transação de lavagem de dinheiro, e ações 
infringidas por autoridades regulamentares.

Assim que terminar de ler o conteúdo, clique na lateral para avançar.



6- canal de denúncias

Assim que terminar de ler o conteúdo, clique na lateral para avançar.

A SANCOR Seguros disponibiliza um 
Canal de Denúncias seguro e confiável, 
para que você possa enviar informações, 
mantendo seu anonimato. No entanto, é 
extremamente importante que constem dados 
suficientes para iniciar um trabalho de 
apuração.

Site para reporte: https://ouvidordigital.com.br/sancorseguros/ 

ou

Telefone para reporte: 0800 591 7050

https://ouvidordigital.com.br/sancorseguros/


7- comunicações

Partes relacionadas e terceiros que atuam com a SANCOR Seguros, 
que tiverem conhecimento ou qualquer suspeita em relação a alguma 
transação que pareça violar o Programa de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro da SANCOR Seguros, devem reportar imediatamente as suas 
preocupações por meio do Canal de Denúncias.

Na SANCOR Seguros, a unidade de Compliance é responsável 
pela investigação, comunicação e follow-up de transações não 
usuais ou suspeitas identificadas.

Quando aplicável, o reporte às autoridades deverá ser efetuado 
pela unidade de Compliance da SANCOR Seguros logo após a 
conclusão da investigação.

O cliente não deverá ser informado sobre eventual reporte às 
autoridades.

Assim que terminar de ler o conteúdo, clique na lateral para avançar.



8- Legislação no mercado 
de seguros sobre 
Lavagem de Dinheiro

Desde a Lei nº 9.613/98, o governo define 
regras contra a prática do crime de lavagem 
de dinheiro. No mercado de seguros, esse 
processo se iniciou com a Circular SUSEP 
89/99, estando atualmente em vigor a 
Circular SUSEP 445/12, que dispõe sobre 
controles específicos para a prevenção e 
combate dos crimes de “lavagem”.

Assim que terminar de ler o conteúdo, clique na lateral para avançar.



9- aviso

Este material faz parte do Programa de Treinamento de Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro da SANCOR Seguros e destina-se às 
partes relacionadas e aos terceiros que atuam com a SANCOR 
Seguros. Ressaltamos  que  este material não constitui proposta  de  
comercialização de produtos pela SANCOR Seguros.

A SANCOR Seguros utiliza informações de fontes que acredita ser 
confiáveis, no entanto, não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer 
informações contidas neste material. Dessa forma, a SANCOR Seguros 
não se responsabiliza pelo uso ou pela interpretação deste material. 
Não é autorizada a sua reprodução ou disponibilidade para circulação 
sem prévia autorização da SANCOR Seguros.

Destaca-se ainda que este documento não constitui uma opinião 
ou recomendação de qualquer natureza e seu conteúdo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Clique na seta para finalizar!
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