
                                              
 
 

 
 

 
 

Srs. Responsáveis, 

 
 

Sabemos da importância de uma educação de qualidade na vida dos nossos filhos. Porém, alguns 
acontecimentos podem impedir ou adiar a conclusão dos estudos. 

 

Foi pensando nisso, que a Associação Colégio Espanhol de São Paulo, através da CB Corretora de 
Seguros, contratou com a Mapfre Seguros o Seguro Educacional, um produto que garante ao aluno a 
continuidade dos estudos até o final do ensino médio no caso de falecimento ou invalidez total e 
permanente do responsável pelo pagamento da mensalidade escolar. 

 

Contratando o Seguro Educacional, você poderá ficar tranqüilo, pois a educação do seu filho estará 
garantida. 

 

☑ Confira abaixo as coberturas que o Seguro Educacional oferece a você: 

 

 Básica (Morte) 

Indeniza o beneficiário em caso de falecimento do responsável pelo pagamento da mensalidade 

escolar, no valor total das mensalidades (*) a vencer até a conclusão do ensino médio. 

 

 Invalidez Permanente Total por Acidente 

Indeniza o beneficiário em caso de invalidez permanente total por acidente do responsável pelo 

pagamento da mensalidade escolar, no valor total das mensalidades (*) a vencer até a conclusão 
do ensino médio. 

 

 Invalidez Funcional Permanente Total por Doença 

Indeniza o beneficiário em caso de invalidez permanente total por doença do responsável pelo 

pagamento da mensalidade escolar, no valor total das mensalidades (*) a vencer até a conclusão 

do ensino médio. 
 

 Despesas com Matrícula 

Garante em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente ou doença o pagamento de 

uma mensalidade adicional, para cobrir, total ou parcialmente, as despesas com Matrícula. 

 
☑ Contratação: 

 

A contratação do Seguro Educacional é simples e desburocratizada. Basta preencher o Formulário de 
Identificação do Responsável Financeiro (é necessário um para cada filho) e devolvê-lo na tesouraria. 
Para mais informações ou esclarecimentos de quaisquer dúvidas, ligue para CB Corretora – Fone: 3178-
7333. 

 
Para sua comodidade o valor do pagamento do seguro, será adicionado ao boleto de pagamento da 
mensalidade escolar. 

 

 
Proteja seu patrimônio mais valioso: a educação. Contrate o Seguro Educacional. 

 
 

(*) Mensalidade vigente na data do evento. 

Este folheto cita as principais características do seguro, recomendamos a leitura das Condições Gerais, disponível no 
estabelecimento de ensino. 
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