
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assistência 
Funeral Gazin 
Individual por 
Acidente 
 

Limite Máximo de 
Indenização: R$ 4.000,00 

 
 



 

 1. INTRODUÇÃO 

Servimo-nos do presente para apresentar a nossa nova proposta para a Prestação de Serviços de 

Assistência Funeral Individual por Acidente–Limite R$ 4.000,00 

Não obstante, ratificamos nossa satisfação em receber a oportunidade, para o qual dedicamos 

nossos maiores e melhores esforços. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

Assistência funeral individual por Acidente: O serviço poderá ser acionado em caso 

de falecimento segurado. 

Limite monetário: R$ 4.000,00 

 
 

ASSISTÊNCIA FUNERAL 

Suporte à família e acionamento da funerária mais próxima, para que seja providenciado tudo que 

for necessário para a execução do funeral. 

Composto pelos seguintes itens, de acordo com o limite de despesas fixado e conforme 

infraestrutura local: 

Assessoria: Suporte à família e acionamento da funerária mais próxima, para que seja 
providenciado tudo que for necessário para a execução do funeral. 

Urna Madeira: Luxo: Acabamento sofisticado, com ou sem visor. 

Véu: Tecido simples para cobrir o corpo. 

Capela: Locação de sala para velório em capelas municipais ou particulares (desde que os valores 

sejam similares). 

Documentação: Registro em cartório, quando autorizado pela legislação local. 

Flores: Coroas e arranjos de flores naturais (da estação) para a decoração da sala de velório. 

Livro Presença: Livro ou folha para assinaturas. 

Paramentos: Aluguel de jogo de paramentos, castiçais e velas que ficarão no local do velório. 

Preparação do Corpo: tamponamento (uso de tampões para vedação dos orifícios) e vestimenta 

(ato de vestir). 

Tanatopraxia: Esta técnica possibilita a preservação do corpo durante dias, dando a oportunidade 
aos familiares distantes de render sua última homenagem ao ente querido e permitindo que o corpo 
do falecido possa ser enviado a grandes distâncias para seu sepultamento. Disponível apenas para 
as cidades em houver previsão legal, normal ou equivalente que obrigue a realização deste serviço. 

Cortejo Fúnebre: Traslado em carro dedicado para transporte do óbito. 

Traslado Nacional: Caso o óbito ocorra fora do município de domicílio do usuário, será fornecido 
translado até o local de domicílio. A Assistência 24h determinará se transporte será aéreo ou 
terrestre, dependendo da distância do traslado e logística de deslocamento do local. 

Cremação: efetuada somente quando o falecido, em vida, deixar por escrito (registro em cartório) 

ou outra forma legal. O serviço será realizado na cidade do óbito ou se não houver na cidade este 

serviço, será na cidade mais próxima e as cinzas serão encaminhadas para a cidade de domicílio 

do segurado no Brasil. 

Locação de Jazigo: em cemitério municipal ou em outro cemitério com valor equivalente, quando 

necessário e disponível na cidade. Observação: caso durante a exumação, o corpo esteja sem 

intacto, pode haver um novo sepultamento, onde o contrato de locação do jazigo precisa ser 

renovado. 

Taxa de Sepultamento: Em cemitério municipal ou em outro cemitério (com valor equivalente). 

Transporte Familiar: Caso o falecimento ocorra fora do município de residência do usuário e seja 
necessário um membro da família para a liberação do corpo, será fornecido ao familiar o meio de 



 

transporte mais apropriado. Se necessário, será fornecida também hospedagem em hotel, sempre 
respeitando o limite total disponível para a prestação dos serviços de funeral. 

Sepultamento de Membros: do membro em jazigo da família, em cemitério municipal, na cidade 
de domicilio do segurado quando necessário o enterro de partes de corpo (membros superiores ou 
inferiores), caso estes sejam decorrentes de mutilação de causa acidental ou amputação por causa 
médica. 

Anuncio de Rádio/Jornal: Nota de falecimento através de rádio ou jornal. 

Lápide: Confecção da lápide com os dados do falecido de acordo com a regra local. 

Religião ou Credo: Todos os serviços mencionados acima serão realizados sempre respeitando 

as condições de religiosidade ou credo solicitado pela família 

Exumação: A retirada dos restos mortais ocorre de forma obrigatória e pode ser solicitada após 4 
anos do sepultamento por um membro familiar, que deverá acompanhar o procedimento. 

Embalsamamento: utilizado para conservação do corpo por um longo período (para velórios com 
mais de 24 horas de duração). 

Mensagens urgentes para parentes ou pessoas indicadas no caso de falecimento do usuário. 

Religião ou Credo: Todos os serviços mencionados acima serão realizados sempre respeitando 

as condições de religiosidade ou credo solicitado pela família. 

 

 

 
 

EXCLUSÕES GERAIS 
 
Não estão cobertos por essa assistência: 

 

 Despesas de qualquer natureza, sem autorização prévia da Central de Atendimento, não 
previstas nessas condições gerais ou superiores ao limite fixado (na tabela de cobertura). 

 Reembolso de despesas providenciadas pela família e não autorizada pela Central de 
Atendimento. 

 Reembolso de despesas providenciadas pela família e autorizadas pela Central de 
Atendimento após 90 dias da ocorrência do evento. 

 Roupas em geral. 

 Missa de 7º dia ou contratação de religioso para conduzir o culto. 

 Xerox da documentação. 

 Comidas e bebidas em geral. 

 Compra ou reforma de jazigo. 

 Cruzes. 

 Técnicas de preservação (tanatopraxia e embalsamento) terão seus custos cobertos apenas 
em caso de traslado aéreo do corpo, considerando essa despesa como parte dos valores 
da cobertura estipulados na tabela de cobertura. 

 
 
Para acionar as Assistências Funeral ligue para a Central de Atendimento: 0800 723 1319 de 24 
horas por dia e 7 dias da semana. 

 

 

Eliane Araujo 
Account Manager 

 


