
 

AS  
INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS, FILANTRÓPICAS E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prezados (as),  

A Diretoria do SINDFILANTRÓPICAS vem comunicar que a partir de 
SEGURO DE VIDA EM GRUPO para os nossos representados com um excelente beneficio tendo um reajuste 
nos valores dos sinistros. Conforme abaixo informamos os referidos valores:

Seguradora: 

Telefones:
E-mail: svgrj@abcconvenios.com.

O SINDFILANTRÓPICAS ATRAVÉS DA
COBERTURAS E BENEFÍCIOS COMO O
RESSARCIR À EMPRESA EMPREGADOR

  

MORTE 

MORTE ACIDENTAL** 

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE ATÉ

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE ATÉ

ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR ATÉ 

INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE FILHOS PÓSTUMOS

ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO/RESIDÊNCIA EM CASO DE IPA ATÉ

AUXÍLIO INVENTÁRIO 

AUXÍLIO EXUMAÇÃO 

AUXÍLIO NATALIDADE(cartão) 

ASSISTÊNCIA À SERVIÇOS BÁSICOS 

AUXILIO HOMOLOGAÇÃO(PATRONAL) ATÉ *

4 SORTEIOS MENSAIS 

(*) Esta cobertura é destinada 

               (** )Esta cobertura é destinada 

INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS, FILANTRÓPICAS E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DO 

vem comunicar que a partir de 1º DE JANEIRO DE 2023
para os nossos representados com um excelente beneficio tendo um reajuste 

nos valores dos sinistros. Conforme abaixo informamos os referidos valores: 
Seguradora: EZZE SEGURADORA 

 
Telefones: (21)97293-1988/051 99542-5627 

svgrj@abcconvenios.com.br/ Henrique.hartz@bahhseguros.com.br
DA ABC ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNI

OBJETIVO DE AMPARAR A FAMÍLIA DO TRABA
DORA EM EVENTOS DE CORRENTE CONFORME COBER

SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

TITULAR 

R$ 

CÔNJUGE

R$ 

18.000,00       5.400,00 

18.000,00       5.400,00 

TOTAL POR ACIDENTE ATÉ 18.000,00       5.400,00 

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE ATÉ 18.000,00       5.400,00 

7.000,00      7.000,00 

PÓSTUMOS 12.000,00    NÃO TEM 

ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO/RESIDÊNCIA EM CASO DE IPA ATÉ 3.000,00    NÃO TEM 

500,00    NÃO TEM 

600,00    NÃO TEM  

280,00    NÃO TEM 

200,00    NÃO TEM 

* 1.800,00    NÃO TEM 

500,00   NÃO TEM 

 somente aos segurados com vínculo empregado

da somente aos segurados com vínculo empregad

INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS, FILANTRÓPICAS E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DO 

1º DE JANEIRO DE 2023 conseguimos um 
para os nossos representados com um excelente beneficio tendo um reajuste 

Henrique.hartz@bahhseguros.com.br 
NVÊNIOS OFERECEA VOCÊ 

ALHADOR, BEM COMO 
BERTURAS: 

CÔNJUGE 

 

FILHOS 

R$ 

     3.600,00 

    NÃO TEM 

    NÃO TEM 

    NÃO TEM 

      7.000,00 

    NÃO TEM 

   NÃO TEM 

   NÃO TEM 

    NÃO TEM 

   NÃO TEM 

   NÃO TEM 

   NÃO TEM 

  NÃO TEM 

o empregador. 

do empregador. 



DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS: 

Morte(M): 

- Indenização em caso de falecimento do titular, cônjuge ou filho(s). 
- Se o titular não tiver cônjuge e filhos, pode indicar outro parente como beneficiário. 
- Importante: a cobertura de morte extensiva aos filhos é válida somente para maiores de 14 anos e com 
até 21 anos sendo solteiro, ou até 24 anos se for estudante universitário. Menores de 14 anos possuem 
apenas direito a reembolso de funeral, conforme normas da SUSEP. 
- Em caso de suicídio, o segurado precisará ter no mínimo 24 meses de contribuição no seguro para 
recebimento da indenização. 

 
MorteAcidental(MAC): 

- Indenização em caso de morte acidental. Nesse caso, os valores das coberturas “Morte” e 
“Indenização especial por morte acidental” se acumulam. Não inclui filhos. 

 
Invalidez PermanenteTotal ou Parcial por Acidente (IPA):  

- É a garantia  do  pagamento  de  uma indenização ao próprio segurado e cônjuge, relativa à perda, 
redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de 
lesão física, causada por acidente coberto, ocorrido durante a vigência deste seguro. 

 
Verbas Rescisórias / RescisãoTrabalhistapormorte: 

- É a garantia de pagamento de uma indenização  ao  Empregador,  conforme  definido  em  contrato,  
até  o  limite  de  capital segurado contratado, referente às despesas com rescisão em decorrência da 
morte do segurado. 

 
Assistência/Auxílio Funeral Familiar:  

- Corresponde à prestação do serviço de assistência funeral, através do 0800 601 4827do titular, 
cônjuge e filhos com até 21 anos (ou 24 anos, se for estudante universitário). 

 
 

Indenização especial de filhos póstumos 
 
- Em caso de morte do titular, natural ou acidental, durante a gestação de um filho, será concedida 
indenização ao filho póstumo. 
- Quando o titular for do sexo masculino, a indenização será devida desde que o nascimento do 
nascituro ocorra até 300 dias corridos a partir da data do óbito do titular. 
 

Adaptação de veículo/residência 
 
- Garante o reembolso das despesas com adequação da residência habitual do segurado ou em seu 
veículo particular, limitado ao valor abaixo, caso o titular do seguro necessite de alteração e/ou 
modificação em virtude de lesão física causada por acidente pessoal devidamente coberto. 
 
 

Auxílio Inventário 
- Em caso de processo de inventário judicial ou extrajudicial, haverá ressarcimento no limite da 
cobertura contrato de gastos com emolumentos e custas judiciais. 

 
Sorteio: 
- Todos os empregados segurados ativos concorrerão a 4 sorteios R$ 500,00 (quinhentos reais), em 4 
(quatro) vezes ao mês, aos sábados (no mês que tiver 05 sábados, o sorteio acontecera a partir do 
segundo), através da Loteria Federal, pelo número constante no certificado individual do seguro de vida 
e/ou acidentes pessoais expedido pela seguradora.  

-Este benefício é válido somente para os beneficiários ativos e adimplentes. Caso o sorteado esteja na 
condição de inadimplência e/ou inativo, o prêmio será garantido pela Instituição empregadora que 
descumpriu a presente clausula. A divulgação de sorteados será informada por e-mail ao sindicato. 



Quando o empregado é contemplado com o benefício do sorteio e o mesmo veio a falecer, o prêmio 
de sorteio poderá ser pago ao inventariante mediante apresentação de autorização judicial. Na 
hipótese de o participante contemplado falecer, o prêmio será entregue ao respectivo espólio, na 
pessoa do seu inventariante, mediante apresentação de autorização judicial. 
 

Assistência à serviços básicos:  
Em caso de morte do segurado, o beneficiário receberá o ressarcimento do valor de R$ 200,00 
(duzentos reais) em quatro parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais) para pagamento dos serviços 
básicos (água, luz e água), mediante comprovação de pagamento. 
 

Exumação: 
Em caso de morte do segurado, e necessidade de exumação, o beneficiário será reembolsado até o 
valor definido acima; 
 

Cesta Natalidade: 
Os trabalhadores das empresas receberão do seguro de vida um cartão/vale referente ao auxílio 
natalidade do filho(a), sem custo para trabalhador(a) e empregador.  
 
O Auxílio Natalidade será no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).  
 
A auxílio será destinado às crianças recém-nascidas de até 3 meses de idade e será fornecida uma 
única vez. A mãe deverá entrar em contato com a central de atendimento, através do 0800 601 4827, 
em um prazo máximo de 30 (trinta) dias após o parto ou 30 (trinta) dias após o recebimento da guarda 
(provisória ou definitiva) do bebê. No contato, a mãe deverá fornecer os dados para atendimento e 
enviar 01 (uma) cópia da Certidão de Nascimento do bebê, bem como, 01 (uma) cópia da Certidão de 
recebimento da Guarda, se for o caso. 
 

COMPROVAÇÃO MARITAL: 

 
NA FALTADE CERTIDÃO DE CASAMENTO E/OU DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, SEGUEM 
DOCUMENTOS (NO MÍNIMODOIS)QUE COMPROVAMA UNIÃOMARITAL: 

 
1. RELAÇÃO DEDEPENDENTES DO SEGURADO JUNTO AO INSS; 

 
2.ANOTAÇÃODOCÔNJUGE COMODEPENDENTE NACTPS; 

 
3.COMPROVAÇÃODOCÔNJUGECOMODEPENDENTE PARAEFEITODEI.R.; 

 
4.COMPROVAÇÃODE CONTACONJUNTA; 

 
5.COMPROVANTE DE RESIDÊNCIACOMENDEREÇOEMCOMUM; 

 
6.ANOTAÇÃODOCÔNJUGE NAFICHADEREGISTRODE EMPREGADOS. 

 
7.RESCISÃOCONTRATUALCOMASSINATURADAEMPRESAEDEQUEMRECEBEUASVERBAS RESCISÓRIAS. 
 

ORIENTAÇÕES DE ENVIO: 

1. O Empregador deverá enviar as planilhas via e-mail: svgrj@abcconvenios.com.br, informando os 
seguintes dados dos empregados: NOME COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, NOME DA MÃE E 
DATA DE ADMISSÃO/DEMISSÃO, até o dia 25 de cada mês contendo os empregados admitidos e ou 
demitidos.  
Não será necessário a instituição que já é cadastrada no SVG até dezembro de 2022 fazer cadastro, a 
adesão será automática. A partir de JANEIRO de 2023 toda a INCLUSÃO/EXCLUSÃO deverá ser 
informada pelo e-mail: svgrj@abcconvenios.com.br.  

 



2. A vigência será iniciada no mês seguinte (dia 01 subsequente) ao envio destes dados.  

As planilhas poderão ser pedidas via e-mail: svgrj@abcconvenios.com.br.Para garantia das coberturas 
contratadas por intermédio desta negociação coletiva, o Empregador deverá proceder ao pagamento do 
valor de R$11,00 (onze reais) por cada empregado, através de boleto bancário enviado mensalmente via 
e-mail. As Instituições se comprometem a arcar com o custo de no mínimo R$ 5,50 (cinco reais e 
cinqüenta centavos) para cada um dos seus empregados mensalmente. Os empregados arcarão com o 
custo máximo de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) cada, mensalmente. 

 
3. Em caso de não recebimento do boleto, deverá ser pedido via e-mail: svgrj@abcconvenios.com.br ou 

WhatsApp (21) 9729-31988. 
 

SINDFILANTRÓPICAS NA BUSCA DE MELHORES BENEFICIOS PARA OS TRABALHADORES!!!!! 


