DPVAT: O SEGURO DO TRÂNSITO
Criado em 1974, o Seguro DPVAT ampara vítimas de acidentes de trânsito ocorridos em qualquer ponto do território
nacional, independentemente da apuração de culpa. Estão protegidos os motoristas, os passageiros e os pedestres,
através de três tipos de cobertura: Morte (R$ 13.500), Invalidez Permanente (até R$ 13.500) e reembolso de despesas
médicas e hospitalares comprovadas (até R$ 2.700).
Desde 2008, o Seguro DPVAT é administrado pela Seguradora Líder-DPVAT, sediada no Rio de Janeiro, e operado por
um Consórcio de 82 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 ISSO 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
No ano de 2013, o Seguro DPVAT pagou R$ 3,22 bilhões em despesas com indenizações por Morte, Invalidez
Permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares (DAMS) em favor de mais de 633 mil vítimas de
acidentes de trânsito ou a seus beneficiários, quantidade esta 25% superior ao ano de 2012.
Somadas todas as categorias de veículos cobertas pelo Seguro DPVAT (carros, motos, ônibus, micro-ônibus,
vans e caminhões), foram pagas 54.767 indenizações por Morte, 444.206 indenizações por Invalidez Permanente
e 134.872 reembolsos de despesas médicas e hospitalares.
Do total de pessoas que sofrem algum tipo de dado em acidentes de trânsito, 72% estão na faixa etária de
18 a 44 anos, ou seja, na que concentra a maior parcela da população economicamente ativa do País. Continua a
chamar a atenção o crescimento na quantidade de indenizações por Invalidez Permanente, acima da média das
demais garantias – Morte e DAMS, conforme demonstrado no quadro abaixo.

DIVULGAÇÃO
A Seguradora Líder-DPVAT, em continuidade à sua missão de assegurar o acesso gratuito ao Seguro DPVAT para
toda população brasileira, desenvolveu duas campanhas em nível nacional. Uma com enfoque no parcelamento do
prêmio do Seguro DPVAT para motos, ônibus, micro-ônibus e vans, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de
2013; e a outra divulgando a ampliação da parceria com os Correios para todo o Brasil, ocorrida no mês de junho.

FÁCIL ACESSO AO SEGURO DPVAT
A consolidação da parceria entre a Seguradora Líder-DPVAT e os Correios ampliou significativamente o número de
pontos de atendimento, que saltou de 4.783 em 2012, para 7.757 em 2013. Além das agências próprias dos Correios,
a rede de atendimento do Seguro DPVAT conta com o apoio das Seguradoras Consorciadas, dos SINCORs
(Sindicatos dos Corretores de Seguros), dos DETRANs (Departamentos Estaduais de Trânsito), das Reguladoras e
dos Corretores de Seguros credenciados ao projeto Parceiro DPVAT.
As novas práticas adotadas pela Seguradora Líder-DPVAT durante o ano de 2013 são um forte indício de que a
Seguradora tem cumprido com êxito a sua missão, que é a de assegurar à população, em todo o território nacional, o
conhecimento pleno e o acesso facilitado aos benefícios do Seguro DPVAT, administrando com transparência e
competência os recursos que lhe foram confiados, em colaboração com seus acionistas, empregados e parceiros.

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

Ano 2013
Prêmios Arrecadados e sua Distribuição
Arrecadação Bruta
Repasses à União obrigatórios por Lei:

R$ milhões

%

R$ 8.029,8

100,0%

R$ (4.015,6)

- 50,0%

Sistema Único de Saúde - SUS

R$ (3.614,0)

- 45,0%

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN

R$

- 5,0%

(401,6)

Total dos prêmios arrecadados para a operação do Seguro DPVAT

R$ 4.014,2

50,0%

Despesas com pagamentos de indenizações às vítimas de acidentes

R$ (3.221,9)

- 40,1%

Constituição de provisões técnicas para pagamento de indenizações

R$

(663,2)

- 8,3%

Despesas de Corretagem (Resolução CNSP nº 274/2012)

R$

(57,7)

- 0,7%

Despesas Administrativas e Outras Receitas / Despesas Operacionais

R$

(202,5)

- 2,5%

Despesas com PIS e COFINS

R$

(80,9)

- 1,0%

Resultado Operacional

R$

(212,0)

- 2,6%

Resgate de provisões técnicas para pagamento de indenizações

R$

371,9

Imposto de Renda e Contribuição Social

R$

(64,0)

Resultado das Consorciadas líquido de impostos e contribuições

R$

95,9

4,6%
- 0,8%
1,2%

