CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
FATO RELEVANTE

A Caixa Seguridade Participações S.A. ("CAIXA Seguridade" ou a "Companhia")
comunica ao mercado em geral que após reunião extraordinária, o Conselho de
Administração da Companhia aprovou uma revisão da estratégia do modelo de
exploração de produtos de seguridade na rede de distribuição da Caixa Econômica
Federal (“Balcão CAIXA”), bem como início de novo processo competitivo para a
escolha de parceiros estratégicos que atuarão no referido balcão.
O Conselho de Administração aprovou também a contratação de nova assessoria
financeira, considerando que os contratos firmados para o processo anterior venceram
sem a conclusão de todas as suas etapas.
O modelo revisto e o novo processo competitivo encerram o processo iniciado em 02
de Outubro de 2017.
O prazo das novas parcerias será de 20 anos e se iniciarão a partir de Fevereiro de
2021. Os documentos com as principais informações sobre as primeiras oportunidades
nesse contexto do modelo revisto, bem como os critérios para habilitação dos
potenciais participantes do processo estão disponíveis no sítio da Companhia, no
endereço abaixo:
http://www.caixaseguridade.com.br/informacoes-aos-investidores/central-de-downloads/

•
•
•
•

“Oportunidade de Investimento – Habitacional e Residencial”;
“Oportunidade de Investimento – Capitalização”;
“Oportunidade de Investimento – Consórcio”; e
“Oportunidade de Investimento – Auto”

A Companhia comunicará ao mercado oportunamente sobre desdobramentos
relacionados a estes novos processos competitivos e aos processos competitivos de
demais ramos de seguridade que possam vir a serem lançados ou sobre demais
temas relacionados ao processo de reorganização de suas parcerias.

Brasília, 10 de maio de 2019

Rafael de Oliveira Morais
Diretor de Administração, Finanças e Relacionamento com Investidores
CAIXA Seguridade Participações S.A.

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
MATERIAL FACT
Caixa Seguridade Participações S.A. ("CAIXA Seguridade" or "Company")
announces to the market that the Board of Directors approved in extraordinary
meeting a review of insurance products strategic model in Caixa Econômica Federal´s
distribution network ("CAIXA´s Network" ), as well as the beginning of a new
competitive process for the selection of strategic partners that will operate at CAIXA´s
Network.
The revised model and the new competitive process closes the process started on
October 2nd, 2017.
The terms for the partnership will be 20 years and will start as of February 2021. The
documents with the main information about the first opportunities in this context of the
revised model, as well as the conditions for potential participants’ qualification in the
process are available on the Company's website:
http://www.caixaseguridade.com.br/informacoes-aos-investidores/central-de-downloads/

•
•
•
•

"Investment Opportunity - Mortgage and Home";
"Investment Opportunity – Premium Bonds";
"Investment Opportunity – Credits Letter"; and
"Investment Opportunity – Car Insurance"

The Board of Directors also approved the hiring of new financial advisors, considering
that the contracts signed for the previous process expired without the completion of all
its stages.
The market will be further informed about developments related to these new
competitive processes and other insurance segments competitive processes which
might be released or about other matters related to the reorganization process of its
partnerships.

Brasília, May 10th, 2019

Rafael de Oliveira Morais
CFO
CAIXA Seguridade Participações S.A.

