SERVIÇOS

ATENÇÃO!

2019

De madeira e eucatex, com
ou sem visor;

Urna

Garanta a renovação dos beneficiários
que você mantém no Mais + Vida.

Profissional para
Acompanhamento providenciar e acompanhar
os serviços relativos ao
do Serviço
funeral;

Aproveite as condições
especiais de pagamento

Documentação

Registro de atestado de
óbito (somente o registro);

Seputamento

Taxa de sepultamento e
locação de túmulo por 03
(três) anos em cemitério
PÚBLICO municipal
d e p e n d e n d o d a
disponibilidade no
município de domicílio do
segurado falecido;

Cremação

Somente em crematório
PÚBLICO e desde que haja
serviço de cremação
disponível no município de
residência do segurado
falecido e de maneira que
sejam atendidas as
exigências da lei;

Velório

Pagamento da taxa de
utilização da capela em
cemitério PÚBLICO;

Transporte

Ve í c u l o f ú n e b r e p a r a
cortejo;

Ornamentação

Para o interior da urna e da
capela;

Tr a t a m e n t o
do corpo

Conforme necessidade;

Translado do
corpo

De qualquer parte do Brasil
até a cidade de residência
do segurado falecido;

O QUE É PROGRAMA MAIS+VIDA?
É um programa operado, em todo o Brasil, pela SulAmérica
Seguros, em parceria com a AMBEP Turseguros, contemplando
beneficiários de sócios da AMBEP Associação, não inscritos no
Pós-Vida. Garante a realização das providências práticas e legais
de um funeral e o pagamento de suas despesas.

INSCRIÇÕES
Inscreva seus beneficiários a partir de 14/11/2018 acessando
www.ambep.com.br/maisvida2019
Em caso de dúvidas ligue para (21) 2113-1000 (RJ) ou 4020-1880
(demais regiões).

PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES
Condolências

Parcelamento no cheque permitido apenas até o limite de 4
(quatro) parcelas conforme apresentado no quadro abaixo:
DATA

DESCRIÇÃO

PARCELAS

1

JANEIRO

1ª

1

FEVEREIRO

2ª

1

MARÇO

3ª

1

ABRIL

4ª

O QUE FAZER EM CASO DE FALECIMENTO?
Ÿ Acione imediatamente a Central de Atendimento 24 horas

(SulAmérica) solicitando o Serviço de Assistência
Funeral;
Ÿ Tenha em mãos o nome completo, o número do CPF e
atestado de óbito do segurado falecido.

CARACTERÍSTICAS

Transmissão
de mensagens
urgentes

Folha ou livro de presença
para a família agradecer o
comparecimento;
Auxílio à família nas
mensagens urgentes
relativas ao evento através
de Assistência 24 horas
SulAmérica.

QUAIS SERVIÇOS ESTÃO EXCLUÍDOS?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Despesas decorrentes de confecção,
manutenção e/ou recuperação de jazigos;
Exumação de corpos que estiverem no jazigo
quando do sepultamento;
Sepultamento de membros;
Confecção/gravação de lápide;
Aquisição de sepultura, jazigo, terreno, cova,
carneiro, etc;
Pagamento de taxa de sepultamento e sala
velatória em cemitério particular.

Central de Atendimento 24h - SulAmérica
4090-1073
(Capitais e Áreas Metropolitanas)

0800-7781073
(Demais Regiões no País)

www.ambep.com.br

