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O Pós-Vida é um importante benefício de assistência funeral desenvolvido pela AMBEP TurSeguros e oferecido
aos nossos associados. Operado em todo o Brasil pela SulAmérica Seguros, ele garante a realização de ações
práticas e legais  de serviços funerários aos associados e beneficiários  inscritos num momento da vida muito
delicado para todos nós, que é a perda de um ente querido. 

Então,  para  que  o  seguro  possa  ser  utilizado  quando  for  necessário,  é  preciso  que  as  informações  sejam
atualizadas todos os anos. Por isso, fique atento: se você está interessado em incluir beneficiários ou renovar as
inscrições, o prazo começa no dia 15 de agosto, pela internet. A renovação da inscrição de todos os sócios titulares
inscritos  é  feita  automática  e  gratuitamente  pela  AMBEP todos  os  anos,  de  acordo  com a última  versão  do
programa.  Além de renovar os beneficiários já inscritos, esta é a oportunidade de você, associado,  incluir  os
demais beneficiários registrados na AMBEP que ainda não possuem a assistência funeral.

Novidades 2019/2020
Para a vigência 2019/2020 do Pós-Vida, existem algumas novidades: processos como o envio dos kits de inscrição
e a operação do programa passarão a ser completamente digitais, como já acontece no programa Mais+Vida. O
objetivo dessa renovação informatizada é otimizar o procedimento e garantir maior segurança na efetivação do
seguro.   Vale lembrar que o Pós-Vida tem condições especiais  de pagamento,  no valor  de R$ 150 por cada
beneficiário,  à  vista,  ou em até  4  parcelas  iguais.  Este  ano,  teremos novidades nas opções de pagamentos,
conforme instruções de pagamento disponíveis no site www.ambep.com.br. 

Quem pode ser inscrito
O sócio titular poderá inscrever quantos beneficiários quiser, desde que eles tenham idades entre 14 e 65 anos até
a data limite de 1º de outubro de 2019. Para isso, é preciso acessar o site www.ambep.com.br/posvida2019, a
partir  de  15  de  agosto,  realizar  a  pré-inscrição  e  pagamento,  o  que  também  pode  ser  feito  na  sede  da
Representação mais próxima ou na AmbepTurSeguros (posto mais próximo ou Sede). Para facilitar o processo, no
mesmo link também é possível consultar os beneficiários inscritos na última versão do Pós-vida. 

Após a pré-inscrição, o participante poderá imprimir o documento e, depois de confirmado o pagamento, receber o 
certificado de solicitação de inscrição. Por isso, é imprescindível que todos os sócios titulares informem um e-mail 
atualizado para que seja possível a realização da inscrição e os recebimentos dos documentos. E, no caso de 
qualquer inconsistência nos dados, a retirada dos comprovantes poderá acontecer nas Representações da AMBEP
ou na AMBEP TurSeguros, onde estarão disponíveis. 

Para mais informações, entre em contato com a AMBEP TurSeguros pela Central Telefônica: (21) 2113-1000 (RJ) e
4020-1880 (demais regiões), ou pelo site www.ambep.com.br/contato.html
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Atenta  às  necessidades  dos  seus  associados  e
beneficiários,  a  AMBEP  lançou  o  seu  aplicativo.  A
partir de agora, todos terão acesso fácil e prático aos
produtos e serviços da Associação na palma da mão.
E o melhor: sem sair de casa.

Dentre  os  serviços  disponíveis,  o  associado  poderá
buscar  as  notícias  em  primeira  mão,  os  eventos
agendados na sua cidade,  os médicos  indicados da
IPAM,  os  convênios  da  sua  Unidade,  os  serviços
jurídicos credenciados do Projur, Pós-Vida e Seguros.
Tudo isso, com apenas um clique.

É  importante  destacar  que  o  acesso  à  plataforma
também  está  disponível  para  os  não-sócios  que
queiram conhecer um pouco mais da AMBEP.

Instalação rápida e fácil.
– Acesse a loja de aplicativos do seu celular 
(AppleStore, do sistema Apple, e a PlayStore, do 
sistema Android).
– Vá até a lupa e preencha a busca com o nome 
AMBEP
– Vai aparecer a logomarca da Associação. Clique em 
cima.
– Selecione o botão Instalar e aguarde o download do 
App AMBEP
– Para acessar o aplicativo, basta clicar em Inscreva-
se e preencher com os seus dados cadastrais.
– Depois clique em Cadastre-se.

Aplicativo já disponível:

  VOCÊ JÁ SE APOSENTOU?

 AMBEP LANÇA O SEU APLICATIVO

  AMBEP AGORA TEM WHATSAAP  AMBEP AGORA TEM WHATSAPP

  AMBEP AGORA TEM WHATSAPP

O aplicativo serve para você, associado, tirar dúvidas e obter informações sobre
os serviços  e  benefícios  da  Associação.  Pela  ferramenta  também é possível
saber  como  se  associar,  dissociar,  incluir  ou  excluir  beneficiários  e  obter
informações sobre a IPAM, o Projur, convênios e seguros. Venha fazer parte da
nossa rede!
Salve o número de telefone em seus contatos, sem esquecer do código de área 
21, e comece a usar.

  PREVIC ALERTA PARA FRAUDES 

A Superintendência  Nacional  de Previdência  Comple-
mentar (Previc) informa que são fraudulentos os ofícios
e comunicações em seu nome que, supostamente, ori-
entam sobre o  direito  de resgate de contribuições de
plano de aposentadoria complementar.

As mensagens autênticas da autarquia nunca solicitam
informações pessoais ou bancárias dos cidadãos, nem
cobram  por  serviços  prestados  ou  custas  judiciais.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Previc por
meio dos seguintes canais de atendimento:

 Telefone: (61) 2021-2029

 E-mail: previc.ouvidoria@previc.gov.br

 Sistema: e-OUV (link)

 Endereço: SCN, quadra 6, Ed. Venâncio 3000, 
conjunto A, 12º andar – Brasília/DF

Fique atento na hora de solicitar a sua aposentadoria
para garantir a comodidade e a permanência no quadro
social  e  continuar  usufruindo  dos  benefícios
proporcionados pela AMBEP. 

Para  que  você  possa  manter-se  regularizado,
compareça à Unidade da AMBEP mais  próxima para
assinar  a  Autorização  de  Desconto,  munido  de
contracheque  da  Petros  e,  caso  receba  a  parte  dos
proventos do INSS separadamente,  trazer um extrato
do banco.

Quer mais informações? 

Ligue para: (12) 3892-4054 / 3893-1896
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AMBEP

Nosso almoço de confraternização de final de ano já tem data marcada. Garanta já a sua vaga. Participe! 
Local: Porto Grande Hotel
Com excelente cardápio, música ao vivo, bartender e companhia para dançar
Data: 08 de dezembro de 2019, domingo
Horário: das 12h às 17h
Endereço:  Av. Guarda Mor Lobo Viana, 1440
Mais informações poderão ser obtidas pessoalmente na Representação de São Sebastião ou pelos telefones
(12) 3892-4054/3893-1896

CHURRASCO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO – PROGRAME-SE

Atenção, associados! Já foram enviadas as novas carteiras da IPAM para o endereço cadastrado do associado
titular, com validade até julho de 2020. Solicitamos que todos verifiquem se os seus respectivos endereços estão
atualizados para que não haja extravio ou devolução dos Correios.

CARTEIRAS IPAM

COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER E DIA DAS MÃES

Em 28 de maio, nossa Representação realizou com muito sucesso a tradicional comemoração do Dia das Mães e o
Dia Internacional da Mulher. O evento, promovido no Abricó Beach Hotel, teve especialíssimo café da tarde e contou
com a presença de 60 pessoas, entre associadas e beneficiárias. Foi realizada uma palestra, intitulada “Ser Feliz ou
Ter razão”,  ministrada pela psicóloga Dra.  Elaine Vassoler.  Foi  uma tarde de reencontros,  boa conversa,  muita
alegria e descontração. Confira os melhores momentos:


	São Sebastião



