
Clique na seta para começar!
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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. 

que entrará em vigor em 01/01/2020. 
Ambas dispõem sobre os controles internos 
específicos para a prevenção contra fraudes.

Circular  SUSEP 344/07 
e Circular 590/19

1- introdução

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

esta cartilha



2- definIções

é um ato praticado deliberadamente 
com fins de obtenção de ganhos de 
forma desonesta e/ou ilegal. Fraude 
é todo artifício empregado com o fim 
de enganar uma pessoa e causar-lhe 
prejuízo. A fraude traduz a intenção 
de procurar uma vantagem indevida, 
patrimonial ou não.

é enganar, lesar; é a materialização da má-
fé; ocultação da verdade. A fraude é um 
tipo de crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, em especial no seu Capítulo 
VI, com previsão de pena de reclusão. 
Mundialmente, as fraudes ameaçam os 
governos, os negócios e a sociedade. 
Assim também acontece no mercado de 
seguros, em que todos os ramos estão 
sujeitos à ocorrência de fraudes.

A fraude pode ocorrer tanto na contratação 
do seguro como na análise dos sinistros, e ser 
praticada pelo segurado, por colaboradores 
ou por terceiros.

Como acontece na maioria dos crimes, 
as fraudes podem ser explicadas pela 
coexistência de três fatores primários:

Assim que terminar de ler o conteúdo, clique na lateral para avançar.
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A existência de golpistas motivados.

A disponibilidade de vítimas adequadas 
e vulneráveis.

A ausência de regras, “guardas” ou 
controladores eficazes.



3- fraude em seguros

A fraude em seguro é o ato pelo qual alguém engana o segurador, 
passando-lhe falsas informações na contratação do seguro, no aviso 
do sinistro ou no processo de regulação do sinistro, com o objetivo 
de obter indenização cujos valores são totais ou parcialmente 
indevidos.

a fenaseg

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

divulga em seu site as seguintes definições sobre fraude em seguros:

Tentativa deliberada de um segurado requisitar o pagamento 
de sinistro (total ou parcial) sem que as ocorrências previstas 
na apólice para tal requisição tenham acontecido.

Qualquer representação falsa feita por uma pessoa 
requisitando pagamento de sinistro ou subscrevendo uma 
apólice.

Fraude é enganar a seguradora para obter ganho financeiro 
ou contratar apólice de seguros.

Fraude é qualquer ato enganoso deliberado perpetrado 
contra ou pela companhia seguradora, corretor, prestador 
de serviço ou segurado com o propósito de obter ganho 
financeiro não garantido. A fraude ocorre durante o processo 
de contratação e utilização do seguro.

Qualquer conjunto de artifícios com o fim de receber uma 
indenização a que de outro modo não se teria direito, 
independentemente da maneira como tal efetivamente se 
apresente.

Comete fraude contra o seguro quem engana a seguradora para 
obter vantagem indevida, ou seja, quem tenta receber benefício não 
garantido pelo contrato de seguro. A fraude no seguro acontece 
no dia a dia e é cometida de forma intencional, geralmente com 
a apresentação de documentos falsos, omissão ou alteração de 
informações importantes, simulação de situações e outros artifícios.



4- fraude em seguros

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

A fraude em seguros é um crime e traz impactos 
significativos para a sociedade. O princípio do mutualismo 
no qual se baseia o seguro implica no compartilhamento 
de perdas e ganhos, o que significa que todos são 
prejudicados pela fraude – toda a sociedade paga por ela.

As fraudes produzem o aumento artificial dos índices de 
sinistralidade. O aumento de ocorrências fraudulentas 
acarreta elevação de custos em razão de perícias; análises e 
pagamentos de benefícios, causando aumento crescente 
do custo do seguro, além de afetar negativamente a 
saúde financeira das seguradoras e a retração dos postos 
de trabalho.

A impunidade, a ineficiência dos sistemas de controle, 
o enfraquecimento dos valores morais e sociais e as 
pressões econômicas são alguns fatores que viabilizam as 
fraudes contra a indústria de seguros. Por esses e outros 
motivos, as seguradoras vêm implementando formas de 
identificação de fraudes, e o órgão regulador vem cobrando 
e acompanhando essas ações.

A fraude também pode ocasionar desgaste para a imagem 
das seguradoras junto aos consumidores, prestadores de 
serviços, imprensa e órgãos reguladores; aumento da 
criminalidade, além de impedir o acesso à proteção do 
seguro a novas camadas sociais.

O combate à fraude deve garantir a proteção ao bom 
segurado e o pressuposto da boa-fé.  O aumento das 
fraudes tem implicações diretas para os resultados 
da indústria de seguros.  Um dos fatores utilizados na 
formação do preço do seguro/prêmio é o número de 
ocorrências/sinistros.



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

Seguro de Vida

Seguro de Automóvel 

• Incluir na relação de segurados pessoa que seja 
funcionário, e não possua vínculo com a empresa 
estipulante (no caso de vida de grupo).

• Omitir doença preexistente de conhecimento 
do contratante, quando do preenchimento da 
declaração pessoal de saúde.

• Omitir a preexistência de invalidez do contratante.
• Fornecer informações falsas.
• Contratar seguro para pessoa com doença 

terminal.
• Contratar seguro para pessoa já falecida.
• Automutilar propositalmente membros do corpo.  
• Simular o falecimento do contratante, estando o 

mesmo vivo.

• Troca de condutor.
• Omitir a existência do causador do acidente 

(inversão de responsabilidade/culpa).
• Simulação de acidentes.
• Colidir intencionalmente com a finalidade 

de obter vantagens com o conserto de 
danos antigos, ou com o recebimento do 
valor total do veículo.

• Aumentar os danos após o acidente, com 
a finalidade de elevar os prejuízos, para 
recebimento do valor total do veículo.

• Furto/roubo simulado.
• Perfil/CEP de pernoite incorreto.

5- tipos MAIS comuNS 
de fraude por ramo



6- alguns dos 
pontos de controle 
para prevenção

Conheça Seu Cliente - Know Your Customer.

Completude da formalização das operações.

Existência e divulgação de canais internos e 
externos de denúncias.

Atualização cadastral.

Monitoramento contínuo das atividades dos 
clientes.

Proporcionar treinamento contínuo aos 
colaboradores. 

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



7- Penalizações para
o crime de Fraude

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

Em Direito Penal, fraude é o crime ou a ofensa de deliberadamente 
enganar outros com o propósito de prejudicá-los, usualmente para 
obter propriedade ou serviços dele ou dela injustamente.

A fraude é um crime previsto na legislação criminal, levando um 
dispositivo especial no Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940), em seu artigo 171, inciso V. Este artigo 
prevê diversas modalidades de fraude, comparáveis ao estelionato.

Art. 171
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o
prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no
art. 155, § 2º.

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro

V - Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou 
lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências 
da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou 
valor de seguro.



8- Outras consequências
de Fraudes contra o
seguro pelo Código Civil

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

Art. 762 – Nulo será o contrato para 
garantia de risco proveniente de ato 
doloso do segurado, do beneficiário, 
ou do representante de um ou de 
outro.

Art. 766 – Se o segurado, por si ou por 
seu representante, fizer declarações 
inexatas ou omitir circunstâncias 
que possam influir na aceitação 
da proposta ou na taxa do prêmio, 
perderá o direito à garantia, além de 
ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único – Se a inexatidão ou 
omissão nas declarações não resultar 
de má-fé do segurado, o segurador 
terá direito a resolver o contrato, ou 
a cobrar, mesmo após o sinistro, as 
diferenças do prêmio.

Art. 768 - O segurado perderá o direito 
à garantia se agravar intencionalmente 
o risco objeto do contrato.



9- Canal de denúncias

Uma pesquisa realizada pela Association 
of Certified Fraud Examiners (ACFE) 
indicou que as denúncias são a principal 
fonte de identificação de irregularidades, 
responsáveis por mais de 43% dos eventos 
detectados nas empresas.

Além disso, ainda segundo a ACFE, empresas 
que contam com canais de denúncia tiveram 
45% menos perdas médias decorrentes 
de fraude em relação a empresas que não 
contam com este tipo de mecanismo.

43%
denúncias

- 45%
perdas

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, como:

Data exata ou aproximada da ocorrência (dia/ mês/ ano).

Local (estado e/ou cidade).

Tipo de contato (segurado, beneficiário, terceiro, corretor, outros).

Nome dos envolvidos, se possível.

Relato com os detalhes da ocorrência.

Identificação (nome, CPF, telefone e e-mail) opcional.

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

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

ou

Telefone para reporte: 0800 591 7050

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


10- 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 a Fraudes 
da SANCOR  Seguros, devem reportar  imediatamente  as suas  
preocupações por meio do Canal de Denúncias.

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

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



11- Legislação no
mercado de seguros
sobre Prevenção
contra Fraudes

No mercado de seguros, esse processo 
se iniciou com a Circular SUSEP 
344/2007, a qual dispõe sobre os 
controles internos específicos para 
prevenção a fraudes. 



12- aviso

Este material faz parte do Programa de Treinamento de Prevenção a 
Fraudes 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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