
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 

 

MINUTA DE RESOLUÇÃO  

RESOLUÇÃO CNSP Nº XXX, de NO de NONONO 2017. 

  
Dispõe sobre a alteração da Resolução 
CNSP n.º 294, de 06 de dezembro de 
2013.  

 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS – SUSEP, no uso das atribuições que lhe confere o art. 36, alíneas "b" e 
“f”, do Decreto-Lei Nº 73, de 21 de novembro de 1966, o § 2º do art. 3º do Decreto-
Lei nº 261, de 28 de fevereiro de 1967 e o art. 29 da Lei Complementar nº 109, de 29 
de maio de 2001 e considerando o que consta do Processo SUSEP nº 
15414.610870/2017-53, torna público que o CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 
PRIVADOS –CNSP, em sessão ordinária realizada em XX de XXXXXXXX de 2017: 

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º Incluir o Art. 5º-A na Resolução CNSP nº 294, de 06 de dezembro 
de 2013, com a seguinte redação: 

Art. 5º-A. A solicitação de resgate, portabilidade, alteração de 
beneficiário (s) e demais solicitações que impliquem em alteração contratual poderão 
ser efetivadas pelo uso de meios remotos, na forma prevista no art. 5º, a critério da 
sociedade/ EAPC. (NR) 

Art. 2º Alterar os incisos IV, V e VI do art. 9º da Resolução CNSP nº 
294, de 06 de dezembro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 9º................................................... 

(...) 

IV – Informação sobre a forma e a periodicidade de pagamento do 
prêmio; (NR) 

V – alerta da não quitação do prêmio/contribuição em até 5 (cinco) dias 
úteis após a efetiva data de vencimento; (NR) 

VI – instruções detalhadas para o acesso seguro aos documentos 
contratuais dos planos contratados; (NR) 

(...) ” 

Art. 3º Revogar o parágrafo 2º do art. 9º da Resolução CNSP nº 294, 
de 06 de dezembro de 2013. 



Art. 4º Revogar o art. 12 da Resolução CNSP nº 294, de 06 de 
dezembro de 2013. 

Art. 5º Revogar o art. 15 da Resolução CNSP nº 294, de 06 de 
dezembro de 2013. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JOAQUIM MENDANHA DE ATAÍDES 

Superintendente da Superintendência de Seguros Privados 

  

 


