Manual assistência Funeral

Central de Atendimento

Assistência Funeral
24 horas
0800 778 9125
(opção 1)

Contatos Bergus Corretora
Central: (41) 3023-7487
Área de sinistro (41) 3021-1091

Comercial: Vanderson Sipoli
(41) 3021-1053

EM CASO DE DÚVIDAS, ESTAMOS À DISPOSIÇÃO.

“ A assistência que você
precisa em um momento
difícil. ”

Manual Assistência Funeral

Como Funciona o serviço de assistência:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Tranquilidade e Segurança

Ocorreu o
Óbito.

Acione a
assistência

Assistência Funeral:
Tem por objetivo garantir a prestação de serviços
de assistência funeral, em caso de falecimento,
sem que a família ou a empresa tenham despesas.
Em caso de falecimento, acione imediatamente o
serviço de assistência a fim de que sejam tomadas
todas as medidas necessárias.

1 – Ligue para o 0800 e comunique a ocorrência,
informando sempre o nome do segurado Titular e o CPF,
abaixo consta os dados do estipulante que também
auxiliarão no atendimento.
2 – Principais serviços: no caso de falecimento a assistência
garante os serviços necessários ao translado, sepultamento
ou cremação.

3- Cobertura contratada:
Assistência Funeral FAMILIAR
Amparo para o Titular, Cônjuge e Filhos.
Limite máximo de R$ 3.000,00 (Três mil Reais)

Importante:
A
utilização
dos
serviços
oferecidos
é
exclusivamente por meio de contato prévio com a
Central de Assistência 24 horas. Não há reembolso
de valores por serviços providenciados por conta
própria não autorizados previamente pelaCentral.

Estipulante: SUPRE – Fund. de Supl. Previdenciária
Vigência até: 30/11/2017
Seguradora: Axa Seguros S.A

A melhor forma de garantir amparo financeiro
para a família em caso de óbito de um dos
provedores do lar é por meio da contratação de
um seguro de vida.
O seguro de vida é de fundamental importância
não somente pelas coberturas que oferece, mas
também pelos serviços de assistência a ele
associados.
Na ocorrência de falecimento do segurado, a
proteção oferece Assistência Funeral Familiar,
que assegura um pouco de tranquilidade para a
família no momento da perda. O auxílio certifica
que sejam providenciados todos os documentos
para o sepultamento e realiza a comunicação
entre a família e a funerária. A assistência
também engloba a preparação do corpo, urna
mortuária, velório, paramentos e ornamentação
de urna, coroa de flores, orientações para
registro do óbito em cartório, carro funerário,
sepultamento ou cremação, repatriamento ou
traslado do corpo.

Recomendações

OBS: É de extrema importância o
acionamento do serviço de Assistência a fim
de evitar prejuízos a cobertura do seguro.

Você esta recebendo o manual com os telefones
para o acionamento dos serviços de assistência do
seguro. É importante comunicar aos seus
beneficiários a sua adesão ao seguro de vida; o
acione deverá ser feito a central de atendimento
da seguradora quando da ocorrência de evento
coberto pelo seguro.
As informações contidas neste folheto estão
resumidas. Para Maiores
esclarecimentos
consulte as condições gerais do seguro ou solicite
ao estipulante Supre.

