Seguradora Líder apresenta proposta de aperfeiçoamento do Seguro DPVAT aos
presidenciáveis
Documento reúne 19 sugestões de mudanças no modelo de gestão do benefício
A Seguradora Líder entregou aos candidatos à Presidência da República um relatório com os dados
recentes do Seguro DPVAT e uma proposta de aperfeiçoamento do atual modelo de gestão do
benefício. Como muitas mudanças dependem de alterações legais e, consequentemente, de decisões
dos Poderes Executivo e Legislativo, o objetivo é sensibilizar e buscar o apoio dos futuros
governantes para a importância do seguro, diante dos alarmantes números do trânsito. Nos últimos
10 anos, foram pagas mais de 500 mil indenizações do Seguro DPVAT por morte no trânsito. Mais de
3,1 milhões de pessoas ficaram com algum tipo de invalidez permanente. Assim, a segurança no
trânsito e o amparo às vítimas surgem como grandes desafios a serem vencidos pelos novos
governantes que assumirão em janeiro de 2019.
O documento “Seguro DPVAT – Agenda 2019” lança luz sobre o Seguro DPVAT, ressaltando os
avanços da nova gestão da Seguradora Líder e os projetos de aperfeiçoamento do modelo de gestão,
destacando as 19 propostas de mudanças. Para a elaboração, a Seguradora Líder realizou um estudo,
com o apoiode uma consultoria internacional, no qual foram analisados os modelos de seguro de
acidentes de trânsito adotados em 36 países. A partir daí, foi produzido um documento com as
sugestões de aprimoramento do seguro e encaminhado à Superintendência de Seguros Privados
(Susep), em documento assinado conjuntamente com a Confederação Nacional das Empresas de
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) e a Federação
Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).
Entre as propostas está, por exemplo, a atualização das importâncias seguradas. Os valores das
indenizações pagas às vítimas no Brasil estão sem reajustes há 11 anos. A Seguradora Líder propõe
que a indenização máxima no país passe de R$ 13.500 para R$ 25.000.
O Seguro DPVAT é um direito dos mais de 208 milhões de brasileiros, sejam motoristas, passageiros
ou pedestres, mesmo sem apuração de culpa. O papel social do seguro mostra a importância de se
construir uma Agenda 2019 que traga avanços ao benefício. Ao chamar a atenção do Poder Público
para o tema, a Líder reforça seu compromisso de colaborar com estudos e informações que
contribuam para o desenvolvimento de políticas públicas de educação e prevenção a acidentes.

Sobre a Seguradora Líder-DPVAT
Em operação desde janeiro de 2008, a Seguradora Líder-DPVAT é uma seguradora privada
responsável pela administração do Seguro DPVAT no Brasil. A seguradora se tornou uma das
principais
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www.seguradoralider.com.br estão disponíveis para o cidadão diversas informações sobre o
Seguro DPVAT e estatísticas.
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