PÓS-VIDA

2021
Caro sócio,
A AMBEP, pensando no bem-estar do seu quadro social, renovou automaticamente o PÓS-VIDA de todos os seus sócios titulares.
Assim, você continua contando com a tranquilidade garantida pela Assistência oferecida pelo seguro criado exclusivamente para
você e sua família. Entretanto, observamos que, em 2020, alguns sócios que possuem beneficiários registrados na AMBEP
Associação não os inscreveram para habilitá-los a terem direito a esse Serviço Funeral.
Você poderá inscrever quantos beneficiários quiser, observando a idade limite em 01/10/2021 que deverá ser entre 14 e 65 anos.

OBSERVAÇÃO

APROVEITE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO

Exemplo:

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

PARCELAS

VALOR

1

BENEFICIÁRIO

1X

R$ 162,00

2

BENEFICIÁRIOS

2X

R$ 162,00

3

BENEFICIÁRIOS

3X

R$ 162,00

4

BENEFICIÁRIOS

4X

R$ 162,00

5

BENEFICIÁRIOS

4X

R$ 202,50

6

BENEFICIÁRIOS

4X

R$ 243,00

*Mínimo de 04 inscritos para parcelar em 04 vezes
R$ 162,00 por beneficiário com parcelamento a partir da segunda
inscrição, podendo ser parcelado em até 04 parcelas iguais,
dependendo da quantidade de inscritos.

1- Para o pagamento parcelado cada cheque deverá ser do sócio titular e ser
cruzado, nominal à AMBEP TURGSEGUROS, com o primeiro datado de 25 de
setembro de 2021 e os demais sempre para os dias 25 dos meses
subsequentes.
2- A vigência do Pós-vida 2021 será de 1 de outubro de 2021 a 30 de setembro
de 2022.
3- Para as inclusões deve-se confirmar o vínculo com o envio do registro do
beneficiário junto à AMBEP e deve-se respeitar o prazo de 02 meses para
efetivação na apólice.
4- A inscrição só poderá ser considerada como efetivada mediante
recebimento do certificado de solicitação de inscrição com a compensação
do(s) respectivo(s) pagamento(s).

APROVEITE!!!

Condições especiais de pagamento para
novas INCLUSÕES entre 14 e 45 anos com valor
promocional de R$ 132,00 por beneficiário.

Basta que seja tomada, por ordem de preferência, uma das seguintes providências:
1- Acesse o site www.ambep.com.br/posvida2021 e preencha com informações específicas, selecionando a forma e condição de pagamento para que possa
ser efetivada a pré-inscrição. Será gerado um código específico que deverá ser utilizado para concluir a inscrição mediante pagamento conforme sua escolha,
podendo inclusive ser realizado na sua Representação da AMBEP Associação ou AMBEP TurSeguros (Posto mais próximo ou Sede).

SERVIÇOS - CARACTERÍSTICAS

2- Dirija-se à sua Representação da AMBEP Associação ou à AMBEP TurSeguros (Posto mais próximo ou Sede), solicite auxílio para o preenchimento da
pré-inscrição, obtenção do código via site e na sequência juntar o pagamento devido.
3- Você também poderá realizar a pré-inscrição via site www.ambep.com.br/posvida2021, e junto com os cheques devidamente preenchidos e assinados
remetê-los via Correios através de carta registrada para o endereço: Rua do Rosário, 103 - 13º Andar - Sala 1.301 - Centro - Rio de Janeiro CEP: 20041-004.
4- E ainda, poderá entrar em contato conosco por meio dos telefones:
(21) 2113-1000 - Para Rio de Janeiro | 4020-1880 - Demais Regiões - Central de atendimentos AMBEP TurSeguros ou através do site:
www.ambep.com.br/fale-conosco-ambep.php

EM CASO DE
FALECIMENTO
1- Acione imediatamente a Central de Atendimento
24 horas, solicitando o Serviço de Assistência
Funeral.
2- Tenha em mãos o nome completo, o número do
CPF e o atestado de óbito do segurado falecido.

