INFORME PUBLICITÁRIO

DPVAT: UM SEGURO PRIVADO
COM FINALIDADE SOCIAL

O Seguro DPVAT foi criado em 1974 para amparar vítimas de acidentes de trânsito ocorridos em qualquer ponto do
território nacional, independentemente da apuração de culpa. Estão protegidos os motoristas, passageiros e pedestres
através de três tipos de cobertura: por morte, R$ 13.500; nos casos de invalidez permanente, até R$ 13.500, valor de
indenização que varia de acordo com o grau da invalidez; e até R$ 2.700 para reembolso de despesas médicas e
hospitalares comprovadas.
Administrado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, sediada no Rio de Janeiro, e operado pelo
Consórcio de 76 Seguradoras que têm presença e atuação em todo o território nacional, o Seguro DPVAT mantém um
nível de eficiência reconhecido e certificado de acordo com a Norma NBR ISO 9001:2008, cuja validação foi atestada pelo
Bureau Veritas Certification, instituição credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
A operação do Seguro DPVAT é fiscalizada pelo Governo Federal, através da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

INDENIZAÇÕES PAGAS

O Seguro DPVAT pagou mais de R$ 1,28 bilhão em indenizações a 299.290 vítimas de acidentes de trânsito ou a seus
beneficiários de janeiro a junho de 2013. Em relação ao mesmo período de 2012, essa quantidade de indenizações teve
um crescimento de 38%.
No primeiro semestre de 2013, a quantidade de indenizações por invalidez permanente (215.530) representou um aumento
de 51% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este tipo de dano contabilizou 72% das indenizações pagas de
janeiro a junho. É importante destacar o crescente número de acidentes com motocicletas, que representaram 76% das
indenizações por invalidez permanente, embora representem apenas 27% da frota nacional.
De acordo com as estatísticas, 70% das vítimas que receberam o Seguro DPVAT neste semestre estavam na faixa etária
de 18 a 44 anos, justamente onde se concentra a maior parcela da população economicamente ativa do País.
Os automóveis, que superam 60% da frota nacional de veículos, foram os responsáveis por 23% das indenizações pagas
no semestre. Para os acidentes indenizados ocasionados por automóveis, 51% das vítimas foram pedestres.

DIVULGAÇÃO

Para melhor informar a população sobre benefícios, usos e amplitude do Seguro DPVAT, a Seguradora Líder-DPVAT tem
divulgado em TV’s, revistas, rádios, internet, placas de estrada e mídia exterior de diversas cidades brasileiras a campanha
institucional do Seguro DPVAT durante o ano de 2013.
Outros canais de divulgação utilizados pela Seguradora Líder-DPVAT foram as redes sociais Facebook, Twitter e Youtube.
Trimestralmente, a Seguradora Líder-DPVAT divulga estatísticas sobre acidentes indenizados no País com o objetivo de
alertar a população e autoridades sobre este problema.

FÁCIL ACESSO AO SEGURO DPVAT

Qualquer cidadão pode dar entrada no Seguro DPVAT gratuitamente e não necessita de intermediários. O procedimento
é simples, seguro, desburocratizado, e o acesso dos interessados tem sido muito facilitado com a ampliação da rede de
atendimento em todo o País.
O total de pontos de atendimento autorizados chegou a mais de 7.400 no primeiro semestre de 2013. A consolidação da
parceria com os Correios contribuiu para o aumento deste número. A Seguradora Líder-DPVAT dispõe, ainda, de atendimento
telefônico gratuito, através do SAC 0800 022 1204, e do site www.dpvatsegurodotransito.com.br, com a opção de
atendimento pelo “chat online”.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

De acordo com a legislação vigente, os recursos tiveram a seguinte destinação (em milhões de Reais):

1º Semestre de 2013

Prêmios Arrecadados e sua Distribuição
Arrecadação Bruta

Repasses ao Governo Federal obrigatórios por Lei:
Sistema Único de Saúde - SUS

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN

Total dos prêmios arrecadados para a operação do Seguro DPVAT
Despesas com pagamentos de indenizações às vítimas de acidentes

Constituição de provisões técnicas para pagamento de indenizações

Despesas de Corretagem (Resolução CNSP nº 274/2012)

Despesas Administrativas e Outras Receitas / Despesas Operacionais

R$ milhões
R$ 4.871,7

R$ (2.436,3)

R$ (2.192,7)
R$

R$ 2.435,4

R$ (1.559,9)

- 45,0%

- 5,0%

50,0%

- 32,0%

(650,6)

- 13,4%

R$

(111,3)

- 2,3%

R$

17,4

R$

Resgate de provisões técnicas para pagamento de indenizações

R$

Resultado das Consorciadas líquido de impostos e contribuições

R$

Imposto de Renda e Contribuição Social

100,0%

- 50,0%

R$

R$

Despesas com PIS e COFINS

Resultado Operacional

(243,6)

%

R$

(35,3)
(60,9)
79,5

(38,8)
58,1

- 0,7%
- 1,3%
0,4%

1,6%

- 0,8%

1,2%
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