
            
                     

 

São Paulo, 27 de Maio de 2015 

 

                               Seguro de Acidentes Pessoais - Atleta Rugby 

 
Visando garantir a proteção e saúde dos atletas, a Confederação Brasileira de Rugby solicita a 

contratação de um Seguro de Acidentes pessoais, para aqueles jogadores que irão participar dos 

Torneios Nacionais, que iniciarão após do dia 15 de Junho de 2015. A Seguradora que garantirá as 

coberturas e comercializará as apólices será a AXA Seguros Brasil. 

 

Este seguro que será contratado através do CNRU (Cadastro Nacional do Rugby) será denominado Seguro 

de Acidentes Pessoais Atleta Rugby, e sua contratação é ágil e simplificada. Além das coberturas 

tradicionais (morte e invalidez temporária ou permanente), o pacote oferece reembolso para despesas 

médico-hospitalares, decorrentes de acidente, promovendo uma maior segurança ao atleta. 

  

O Seguro de Acidentes pessoais Atleta Rugby é de contratação obrigatória a todos os atletas que 

disputarão Campeonatos geridos por esta entidade (Super 8, Super Sevens Masculino e Feminino, Taça 

Tupi e Nacional de Seleções Estaduais) de forma a estar protegido e habilitado a jogar. Para as 

competições adultas o seguro é obrigatório desde o início dos campeonatos, para o Nacional de Seleções 

Estaduais, o seguro é obrigatório a partir da terceira rodada no dia 5 de Julho. 

 

Todos os demais atletas inscritos no CNRU, também poderão desfrutar deste beneficio. Basta fazer a 

contratação via CNRU. 

 

Aqueles atletas que já tenham contratado um Seguro de Acidentes Pessoais, deverão fazer o upload do 

comprovante do Seguro vigente também através do CNRU. O documento será validado, e em até 48hs 

receberá uma confirmação sobre sua aceitação. Apenas serão aceitos seguros que permaneçam vigentes 

até o encerramento do Torneio que o atleta disputará. 

 

Existirão duas opções de cobertura. Confira abaixo as condições de cada Apólice e as opções de Capital 

Segurado: 

 

PROTEÇÃO OURO: 

- Pagamento anual de R$192,84 

- Capital Assegurado: R$100.000,00 

- Coberturas da Apólice: 

 Morte Acidental,  

 Invalides Permanente Total por Acidente, 

 Despesas Médicas Hospitalares (10% da cobertura básica) 
 



 
 
 

PROTEÇÃO PRATA: 
- Pagamento anual de R$96,42 
- Capital Assegurado: R$50.000,00 
- Coberturas da Apólice: 

 Morte Acidental,  

 Invalides Permanente Total por Acidente, 

 Despesas Médicas Hospitalares (10% da cobertura básica) 

 

Confira os Termos e Condições gerais do Seguro de Acidentes Pessoais Atleta Rugby no arquivo anexo 

“Manual do Assegurado”. 

 

A contratação do Seguro  estará disponível através do CNRU (www.brasilrugby.com.br/cnru) a partir do 

dia 15 de Junho de 2015, servindo o presente comunicado como aviso prévio sobre esta nova regra que 

passará a estar vigente como requisito para participar dos Torneios Nacionais promovidos pela CBRu. 

 

Dúvidas ou acionamento das coberturas, entre em contato com a AXA: 

SAC – Serviço de Atendimento à Clientes 

0800 AXA Help ou seja, 0800 292 4357 

Atendimento Marsh: 11 3741 4387 

 

SOBRE A AXA 

A AXA está presente em 59 países, empregando 157 mil pessoas e tem uma extensa rede de distribuidores e 

parceiros comerciais.  Toda essa estrutura está a serviço de 103 milhões de clientes – indivíduos, famílias e empresas 

de todos os portes. 

O grupo tem larga experiência em seguros patrimoniais e responsabilidades, vida, previdência complementar, saúde 

e gestão de ativos, que resultaram em uma receita de € 92 bilhões no ano de 2014. 

Em 2014, foi eleita, pela sexta vez consecutiva, marca de seguros mais valiosa do mundo, segundo a Interbrands, 

consultoria internacional especializada em estratégia de marca e imagem, que anualmente divulga o “Best Global 

Brands”. No ranking geral, a AXA subiu seis posições, figurando como 53ª colocada. O valor da marca é estimado em 

€ 8,1 bilhões.   

Ainda segundo a consultoria, a AXA é a seguradora número 1 no ranking “Best Global Green Brand”, o que a faz 

figurar no seleto grupo das cinquenta marcas mais verdes do planeta. Esse reconhecimento reflete o desempenho 

da AXA em lutar contra os impactos das mudanças climáticas, por meios do programa AXA Research Fund e da 

parceria com a ONG CARE. Os esforços do grupo para reduzir sua pegada ambiental têm sido bem sucedidos graças à 

racionalização do consumo de eletricidade e de água, melhorias no gerenciamento de resíduos e também devido ao 

comprometimento dos colaboradores em projetos especiais. 

AXA. Construindo relacionamentos, gerando valores. 

https://www.axa.com.br/  
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