
                           DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE 
(formulário de preenchimento obrigatório nos casos de contratação da PAR) 

 

 
N º 

I - IDENTIFICAÇÃO 
Nome do Servidor: CPF: 

Tel. Fixo: Tel. Celular: E-mail: 

ID Funcional / Matrícula: Cargo Efetivo: Órgão/Entidade: 

 

I – DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE preencher SIM ou NÃO sem rasuras 
Encontra-se com algum problema de saúde ou faz uso de medicamento atualmente? 
Especificar 

 
Sofre ou já sofreu de doenças do coração, insuficiência cardíaca, hipertensão 
arterial, problemas circulatórios ou cardiovasculares? Informar quais. 

 

Sofre ou já sofreu de doenças do sangue ou de diabetes? Informar quais.  
Sofre de deficiência de órgãos, membros ou sentidos? Informar quais.  
Foi submetido a alguma intervenção cirúrgica, inclusive biópsia ou punção, ou  
esteve internado em regime hospitalar para tratamento médico nos últimos 5 anos? 
Especificar 

 

Sofre ou já sofreu doenças do pulmão, enfisema, doenças do fígado, doenças do 
aparelho digestivo ou doenças renais? Informar quais. 

 
Sofre de doenças neurológicas ou psiquiátricas (vertigem, desmaio, convulsão, dores 
de cabeça crônicas, dificuldade de fala, paralisia ou derrame cerebral, doenças ou 
alterações mentais ou dos nervos)? Especificar. 

 

Sofre ou já sofreu de tumores ou câncer ou já foi submetido a tratamento com 
radioterapia, quimioterapia ou outros tratamentos auxiliares? Especificar 

 
É ou foi portador(a) de doenças infectocontagiosas e/ou sexualmente 
transmissíveis? 

 
Encontra-se atualmente, ou esteve afastado nos últimos 5 anos, das atividades de 
trabalho por motivo de doença ou aposentadoria por invalidez? Se sim, informar o 
motivo. 

 

É fumante? Se sim, qual é a quantidade média diária?  
Consome bebidas alcoólicas mais do que 3 (três) vezes por semana? Se sim, 
informar o tipo de bebida, a quantidade e a frequência do consumo. 

 

Indique seu peso e altura. 
 

  Kg 
 

  m 
Pratica paraquedismo, motociclismo, boxe, asa-delta, rodeio, alpinismo, voo livre, 
automobilismo, mergulho ou exerce atividade, em caráter profissional ou amador, a 
borda de aeronave que não sejam de linhas regulares? Especificar. 

 

 III - DECLARAÇÕES 
Declaro que as Informações prestadas nesse Requerimento são verdadeiras. Estou ciente de que são beneficiários do Plano, para fins de recebimento dos benefícios previstos no 
Regulamento do Plano, os dependentes do Participante reconhecidos como tais pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS ou, caso o Participante não esteja mais vinculado ao 
RPPS, que atendam às condições de reconhecimento como dependentes do RPPS. Estou ciente de que os valores dos Prêmios das garantias de Morte e Invalidez Total e Permanente 
indicados no item IV do Formulário de Adesão serão automaticamente reajustados, todo mês de setembro, em função da mudança da minha idade, de acordo com a tabela de taxas 
constante no Termo de Repasse de Risco em poder da RJPrev. Além do reenquadramento etário, estou ciente também que, na mesma data, os valores do capital segurado e prêmios 
serão atualizados monetariamente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acumulado nos 12 
(doze) meses que antecedem o mês de agosto, conforme determinação da Susep através da Circular nº 255/2004. 
Estou ciente de que a contratação da Parcela Adicional de Risco é opcional, bem como de que, após a contratação, a parcela de minha contribuição destinada ao custeio da Parcela 
Adicional de Risco não será devolvida e nem poderá ser objeto de resgate ou portabilidade, dada a natureza das coberturas para os benefícios não programados. 
Estou ciente de que a aceitação da proposta referente à Parcela Adicional de Risco está sujeita à análise do risco e a Icatu Seguros tem o prazo de até 15 dias, contados da data em que 
a proposta for registrada, para manifestar-se em relação à aceitação ou recusa da Parcela Adicional de Risco. Este prazo será suspenso quando forem solicitados outros documentos  
ou dados para complementar a análise do risco. Essa eventual suspensão terminará quando forem protocolados os documentos ou dados para análise do risco. Caso não haja 
manifestação de recusa da Parcela Adicional de Risco pela Icatu Seguros no prazo antes referido, a aceitação desta se dará automaticamente. No caso de não aceitação da proposta 
referente à Parcela Adicional de Risco o valor será restituído ao Participante. 

 

Local e data Assinatura do Servidor: 

 IV - VALIDAÇÃO DE DADOS PELA RJPREV  

Local e data da Validação Carimbo e Assinatura do Responsável: 

 VI - PARA USO EXCLUSIVO DA ICATU SEGUROS  

Nº da Apólice Nome do Instituidor / Estipulante N° do Estipulante Nº do sub Nº do módulo 
93.703.491  RJPREV – Fundação de Previdência Complementar do Estado do RJ  55854  0  1 

 

 VII - NOTASEXPLICATIVAS  
O beneficiário das indenizações por morte e por invalidez será a RJPREV. O valor da indenização pago à RJPREV será depositado na conta individual do participante para pagamento pela 
RJPREV sob forma de benefício mensal, deste montante deverá ser destinado um percentual definido no Plano de Custeio para a cobertura do Benefício de Sobrevivência, conforme 
indicado no Regulamento do Plano. Terceirização de Risco EFPC – Faixa Etária, Nº Processo SUSEP: 15414.003237/2011-19. As indenizações serão garantidas pela ICATU SEGUROS S.A. 
CNPJ: 42.283.770/0001-39. O registro destes planos na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. 

1ª via RJPREV/ 2ª via Seguradora/ 3ª via Patrocinador/ 4ª via Participante 
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Proposta: Nova Atualização Nº proposta: 


