GARANTIA CEMITÉRIO OU CREMATÓRIO (Particular)

A GARANTIA CEMITÉRIO ou CREMATÓRIO tem como objetivo, a contratação de um “jazigo
perpétuo” ou “serviço de cremação” (limitado ao valor da garantia contratada) em Cemitério
particular ou Crematório (livre escolha) em todo o Brasil, conforme condições:
Modalidade: Garantia Individual, Familiar e Agregados;
Garantias: Morte qualquer causa;
Jazigo ou Cremação: Conforme opções de garantias e condições de contratação;
Limite de Idade: O limite de idade para inclusão do dependente(s) é até 70 anos. Após inclusão a
garantia do serviço é por prazo indeterminado conforme a vigência e renovação da apólice do
seguro.
Serviço de Assistência: Na hipótese da ocorrência de óbito do Segurado e após a liberação do
corpo pelos órgãos competentes, um membro da família ou um porta voz devidamente credenciado
deverá contatar a Central de Atendimento comunicando o falecimento. Após a Prestadora conferir
as informações, comunicará o cemitério ou Crematório, para que seja providenciado tudo que for
necessário para compra do jazigo ou serviço de cremação.
Vigência: A duração da garantia dos serviços de assistência fica limitada à vigência da apólice de
seguro comercializada pela Seguradora.
Abrangência: Os serviços de garantia cemitério particular ou crematório terão extensão em todo
o território brasileiro.
Benefícios: Os custos dos serviços descritos correrão por conta exclusiva da Prestadora de
Serviços que arcará integralmente com todas as despesas decorrentes da compra do jazigo ou
serviço de cremação, limitados os gastos de acordo com o limite contratado aplicado as devidas
taxas de franquia. Os valores que excederem os limites estabelecidos serão de responsabilidade
da família.
Regras da Assistência: Não ficam garantidas pelo presente instrumento, a contratação de
serviços não relacionadas a compra do objeto ou serviço contratado que tenha sido previamente
comunicado por intermédio da Central de Atendimento ou tenham sido executadas sem o seu
acordo. Quando excepcionalmente o serviço coberto tiver que ser pago pelo Beneficiário para
posterior reembolso este deverá sempre observar a orientação e aprovação prévia da Central de
Atendimento. Não serão reembolsados os casos de despesas não comunicadas e aprovadas
previamente pela Central de Atendimento.

GARANTIA CEMITÉRIO OU CREMATÓRIO (Particular)

Este plano inclui os seguintes serviços:
Pagamento de taxas: Relacionadas a contatação do jazigo ou serviço de cremação em até 30%
(limitado ao valor da garantia contratada descontado valor de franquia).
Comtempla: Conforme o limite da garantia e despesas fixado:
a) locação de sala para velório em capelas particulares;
b) Taxas de sepultamento ou cremação;
c) Taxa de manutenção do cemitério pelo período de até 3 anos.
d) Sepultamento de corpos e de membros.
Carências:
CARÊNCIA PADRÃO: ÓBITO NATURAL 12 MESES e ÓBITO ACIDENTAL 30 DIAS (Após
inclusão do CPF e pagamento da 1ª mensalidade)
Franquias:

FRANQUIA CARÊNCIA REDUZIDA (ÓBITO NATURAL): A partir 6 meses, 20% debitado do valor
garantido.
FRANQUIA (ÓBITO ACIDENTAL): 10% debitado do valor garantido
Transmissão de Mensagens Urgentes: Na ocorrência do óbito, de acordo com os eventos
previstos, a Prestadora poderá transmitir para a família do Segurado ou pessoas indicadas por
esta, mensagens urgentes sobre o acontecimento.
Exclusões:
Não estão cobertos por esta garantia serviços funerários;
Lesão intencionalmente auto infligida, suicídio voluntario ou premeditado ou qualquer intenção e
tentativa de suicídio voluntaria e premeditada, independente da sanidade mental do Segurado
ocorrida nos primeiros 02 anos de seguro;

