
GARANTA A RENOVAÇÃO DOS
 BENEFICIÁRIOS QUE VOCÊ 
MANTÉM NO MAIS + VIDA

MAIS   VIDA

2022
RENOVAÇÃO DE 16/11/2021 ATÉ 28/12/2021

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.

RENOVAÇÕES
Inscreva seus beneficiários a partir de 16/11/2021 acessando 
www.ambep.com.br/maisvida2022. Em caso de dúvidas ligue 
para (21) 2113-1000 (RJ) ou 4020-1880 (demais regiões).

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

DATA
1
1
1
1

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL

DESCRIÇÃO
1ª
2ª
3ª
4ª

PARCELAS

O QUE FAZER EM CASO DE FALECIMENTO?

• Acione imediatamente a Central de Atendimento 24 horas 
(SulAmérica) solicitando o Serviço de Assistência Funeral;

• Tenha em mãos o nome completo, o número do CPF e atestado 
de óbito do segurado falecido.

APROVEITE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO!

SERVIÇOS - CARACTERÍSTICAS
Urna - de madeira e eucatex, com ou sem visor;

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

Documentação - Registro de atestado de óbito (somente o 
registro);

SepultamenSepultamento - Taxa de sepultamento e locação de túmulo 
por 03 (três) anos em cemitério PÚBLICO municipal 
dependendo da disponibilidade no município de domicílio do 
segurado falecido;

CCremação - 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 - Veículo fúnebre para cortejo;

OrnamentaçãoOrnamentação - Para o interior da urna e da capela;

Tratamento do corpo - Conforme necessidade;

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

Condolências - Folha ou livro de presença para a família 
agradecer o comparecimento;

TTransmissão de mensagens urgentes - Auxílio à família nas 
mensagens urgentes relativas ao evento através da 
Assistência 24 horas.

QUAIS SERVIÇOS ESTÃO EXCLUÍDOS?
Despesas decorrentes de confecção, manutenção e/ou  
recuperação de jazigos;

Exumação de corpos que estiverem no jazigo quando do 
sepultamento;

Sepultamento de membros;

Pagamento de taxa de sepultamento e sala velatória em 
cemitério particular.

Confecção/gravação de lápide; Aquisição de sepultura, 
jazigo, terreno, cova, carneiro, etc;

CENTRAL DE ATENDIMENTO
24 HORAS (SulAmérica)



Pagamento por Boleto à Vista:
Para esta opção o boleto terá vencimento em 02 (dois) dias após a sua emissão.

Pagamento com Cheque:
O pagamento poderá ser à vista ou em 4 vezes em parcelas iguais através de cheques do SÓCIO TITULAR.
No pagamento à vista com cheque, o mesmo deverá ser datado para 01/01/2022. Em caso de parcelamento, o 
cheque inicial também deverá ser datado para 01/01/2022 e os demais para os dias 01 dos meses subsequentes. 

PPagamento Presencial:
Mediante realização da pré-inscrição (RENOVAÇÃO) onde deverá ser definida a forma de pagamento, você deve 
dirigir-se à Representação da AMBEP Associação ou à AMBEP TurSeguros e realizar o pagamento à vista ou 
parcelado até 28/12/2021.

MAIS   VIDA

2022
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

Formas de Pagamento: 
O Pagamento poderá ser
em espécie, cartão de débito*,
cartão de crédito*, cheque 
ou boleto bancário.
*somente na sede da Ambep TurSeguros.

PAGAMENTO POR CARTA RESPOSTA: 
Essa opção somente deverá ser realizada em caso de dificuldade de dirigir-se à sua Representação da AMBEP 
Associação ou à AMBEP TurSeguros.

Durante a pré-inscrição, deverá ser selecionada uma das opções de pagamento em cheque (à vista ou parcelado) 
permitindo assim o processamento com a impressão do documento de pré-inscrição codificado.

ApósApós imprimir, separe o(s) cheques(s) devidamente preenchidos e assinados remetendo-os por carta registrada 
para o endereço: Rua do Rosário, 103 – 13º Andar - Centro – Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20041-004. 

Postagem permitida somente até 18/12/2021.

FIQUE ATENTO!

PAGAMENTO: O valor por beneficiário inscrito é de R$ 456,00 podendo ser parcelado em 
até 4 vezes iguais.

CHEQUES NOMINAIS: Os cheques deverão ser sempre cruzados e nominais à AMBEP 
TurSeguros.

PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento os cheques deverão, sempre, ter o mesmo 
valor.

EFETEFETIVAÇÃO: A inscrição será considerada como efetivada somente mediante 
recebimento do certificado de solicitação de inscrição com a compensação do(s) 
respectivo(s) pagamento(s).

MAIS INFORMAÇÕES: www.ambep.com.br
(21) 2113-1000 ( Rio de Janeiro ) | 4020-1880 (Demais Regiões)
Rua do Rosário, 103 - 13º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CE: 20041-004.


