
No mercado de seguros, sabemos que existe uma variedade muito grande de planos, dentre 
eles podemos destacar a modalidade de seguro prestamista. 
 
O seguro prestamista existe com o objetivo de realizar a quitação total ou parcial do crédito 
contraído pelo segurado. No entanto, para que isso aconteça é necessário que esse esteja 
impossibilitado de continuar pagando o que deve. 
 
Normalmente o segurado ficará livre de realizar o pagamento do empréstimo nos casos de 
morte, invalidez ou desemprego inesperado. É importante entender que essa modalidade de 
seguros é fundamental para aqueles que não possuem patrimônio e que não querem se 
encontrar numa situação difícil caso aconteça um imprevisto. Já para a instituição financeira 
que concede o crédito, a realização desse tipo de seguro é muito importante para garantir que 
não haverá inadimplência em determinadas situações. 
 
O seguro prestamista é muito caro? 
 
A modalidade de seguro prestamista é sempre feita em grupo. Desse modo, é possível cobrar 
um preço muito mais barato pelo seguro individual por conta do risco estar diluído dentro de 
um grupo diversificado de segurados. 
 
Então, de maneira geral, o preço desse seguro geralmente está relacionado a três fatores: 
custo do financiamento, prazo e idade do segurado. Isso acontece porque o risco dos 
empréstimos mais caros e extensos é bem superior para a financeira do que aqueles que 
envolvem menos prazo e dinheiro. O mesmo acontece no caso da idade do segurado, pois 
mutuários mais jovens normalmente correm menos riscos de sofrerem sinistros do que 
aqueles com idade mais avançada. 
 
Então, de maneira geral, podemos dizer que o preço normalmente cobrado por esses seguros 
não são muito caros. Isso ocorre porque eles geralmente são diluídos nas prestações do 
financiamento, fato que deixa ainda mais atrativa essa opção. Portanto, podemos destacar 
que a obtenção de um seguro prestamista pode ser uma importante atitude de proteção da 
estabilidade financeira de sua família. Então, caso o preço cobrado não seja expressivamente 
elevado, consideramos que vale a pena a contratação desse serviço. 
 
O Seguro Prestamista é normatizado pela Resolução 365/18 do Conselho Nacional dos 
Seguros Privados que é subordinado ao Ministério da Fazenda. 
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Em Outubro iniciamos um programa de lives no 
Instagram com nossos parceiros da The Marketing 
Coop @mktcoop, oferecendo ao nosso público uma 
oportunidade de reflexão sobre o que vivemos 
durante a crise do COVID-19 e quais as perspectivas de 
futuro e tendências comportamentais. 
 
No dia 20 de outubro o bate papo foi com a 
nutricionista Dra. Barbara Larson que falou sobre o 
impacto que as pessoas sofreram durante esse 
período em questões alimentares e qualidade de vida. 
Dando destaque a importância de uma alimentação 
saudável e a pratica de exercícios físicos, sempre 
respeitando o distanciamento.  
 
Já no dia 27, dessa vez o bate-papo foi com o 
convidado Aruam Andriolo, economista com vasta 
experiência no mercado cooperativo, que trouxe uma 
visão do mercado financeiro atual, dicas de finanças 
pessoais e as tendências de futuro. 
E para descontrair, o bate papo da nossa terceira Live 
que aconteceu no dia 04 de novembro, foi com o 
convidado Fábio Noogh que é cantor e compositor de 
várias bandas de Rock e já participou de diversos 
programas de TV como Domingão do Faustão, The 
Noite, Saturday Night Live entre outros. No bate papo 
descontraído, Noogh contou como a música 
transformou sua vida e como ela ajudou a superar os 
dias difíceis de quarentena.  
 
Se você perdeu essas Lives, elas estão disponíveis na 
página do Instagram dos nossos parceiros 
www.instagram.com/mktcoop confere lá! 
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Milhares de pessoas se beneficiaram da isenção 
do Iof – Imposto sobre operações financeiras, 
concedida pelo Governo Federal, o que ajudou 
a reduzir o custo efetivo dos empréstimos 
durante o período.  
 
A medida beneficia tanto as pessoas físicas, 
como as pessoas jurídicas, inclusive as optantes 
pelo Simples Nacional.  
 
A renúncia fiscal estimada para o trimestre é da 
ordem de R$ 6,2 bilhões. 
 
 

http://www.instagram.com/mktcoop


Economize seu dinheiro! Troque sua dívida bancária cara, por um opção mais barata e com 
retorno de juros e sobras. 
 
Temos as menores taxas e as melhores condições para você, basta comparar. 
 
Solicite sua análise crédito através do e-mail: atendimento@coopincor.com.br ou pelo 
WatsApp (011) 94132-4261 
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Em meio às incertezas causadas pela pandemia, 
empreendedores de pequenas e médias cidades pelo Brasil 
têm aderido cada vez mais às cooperativas de crédito. As 
instituições oferecem juros mais baixos e têm concedido 
empréstimos com mais regularidade e menos burocracia 
que os bancos tradicionais. 
 
Veja a reportagem na integra acessando nosso site: 
www.coopincor.com.br e clique no link. 
 
 
 

Inspirando esperança para uma comunidade global. 
  
Esse é o tema anunciado pelo Conselho Mundial de 
Cooperativas de Crédito para o ano de 2020. A 
comemoração desta data é uma oportunidade para o 
movimento cooperativista aumentar a conscientização 
sobre a sua contribuição no mundo e na inclusão 
financeira e social de milhões de pessoas. 
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