
  

www.pronaserv.com.br 
contato@pronaserv.com.br 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO DE INTERESSE NO PROGRAMA 

Sigla da Entidade  

CNPJ da Entidade  

Telefone Fixo/Celular (        )                                     / (         ) 
 

Nome do Presidente  

CPF do Presidente  

Base Territorial  

Quantidade de 
Trabalhadores na Base:   

Quantidade de  
Filiados a Entidade:  

     

Tenho interesse nos seguintes produtos do PRONASERV: 

 Saúde Completo 

 Plano de Saúde Personalizado 

 Planos Odontológicos 

 Rede conveniada de descontos em consultas, exames, procedimentos médicos 
e odontológicos 

 Programa de Subsídio e acesso a mais de 9 mil medicamentos 

 Concierge médico e odontológico: por telefone 24h por dia 
  

 Seguro Completo* 

 Morte Natural e Morte Acidental 

 Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente 

 Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas 

 Diária de Internação Hospitalar 

 Assistência Funeral individual e familiar 

 Seguro de Auto   

 Seguro Residencial 
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 Educação Completo 

 Graduação 

 Pós Graduação 

 Especialização 

 Técnicos 

 Cursos Livres 

 Financeiro Completo 

 Banco Digital com Cartão de Crédito 

 Empréstimo Consignado 

 Empréstimo com Garantia 

 Pagamento de Boletos em até 12x no Cartão de Crédito 

 Transações Bancárias com custo reduzido 

 Logomarca das Entidades Impressa no Cartão 

 Jurídico Tributário 

 

Ação Coletiva de Recuperação de Crédito do INSS e RPPS para a Base com 
Campanha de Divulgação e Filiação 

  

  Gostaria de receber uma visita em minha entidade para tratar destes assuntos na data 

____________________________________, verificar possibilidade. 

 

 
Mantenha-me informado através de comunicação periódica por e-mail, WhatsApp, 
telefone, etc. 

 
 
 

 
Data: _________ de _________________________________de 2020. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do Presidente 
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Informações Importantes sobre o Item SEGUROS* 
 

 
SEGURO DE VIDA  
 
QUAL O OBJETIVO DO SEGURO DE PESSOAS  
 
Garantir ao Segurado ou a seus beneficiários o pagamento de uma indenização que reduza o impacto 
financeiro causado pela ocorrência de um dos eventos cobertos pelas coberturas contratadas.  

 
COBERTURAS  
 
As coberturas abaixo estão disponíveis, dependendo da opção escolhida de contratação.  

 
MORTE  
 
Desde que contratada e pago o prêmio adicional referente a essa Cobertura garante aos Beneficiários 
do Segurado o pagamento do capital individual contratado em caso de morte natural ou acidental do 
segurado. Esta cobertura pode ser extensível ao cônjuge do Segurado Principal. 

 
MORTE ACIDENTAL  
 
Desde que contratada e pago o prêmio adicional referente a essa Cobertura garante aos beneficiários 
o pagamento o capital individual em caso de morte do segurado causada, exclusivamente, por 
acidente pessoal coberto pelo seguro.  

 
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – IPA  
 
Desde que contratada e pago o prêmio adicional referente a essa Cobertura garante ao segurado o 
pagamento de uma indenização, relativa a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou 
parcial, de um membro ou órgão, em virtude de lesão física, desde que causada por acidente pessoal 
coberto pelo seguro.  

 
DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS – DMHO  
 
A cobertura de despesas médicas, hospitalares e odontológicas garante o reembolso, limitado ao 
capital segurado, de despesas médicas, hospitalares e odontológicas efetuadas pelo segurado para 
seu tratamento, sob orientação médica, iniciado nos 30 (trinta) primeiros dias contados da data do 
acidente pessoal coberto  
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DIÁRIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – DIH  
 
Desde que contratada, essa cobertura garante o pagamento de diárias por internação hospitalar, para 
tratamentos clínicos ou cirúrgicos que não possam ser realizados em ambulatório, domicílio ou 
consultório e que sejam decorrentes de acidente pessoal coberto.  
 
O benefício será pago de acordo com o valor de diária contratado e durante o período de internação, 
com orientação médica.  
 
O número de diárias a serem pagas será determinado pelo número de dias de internação, limitado a 
365 por situação discriminada no regulamento do plano.  
 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAS  
 
As assistências abaixo estão disponíveis, dependendo da opção escolhida de contratação.  

 
ASSISTÊNCIA FUNERAL - INDIVIDUAL *  
 
Desde que contratada , esta Assistência garante a prestação do serviço ou reembolso com o funeral 
do Segurado, limitado ao valor do Capital Segurado contratado para essa cobertura, e desde que a 
morte natural ou acidental tenha ocorrido durante a vigência do seguro, exceto se decorrente de 
riscos excluídos e à perda de direitos.  

 
*Esta cobertura é uma prestação de serviço e não prevê reembolso. Importante!!!! O reembolso das despesas 
com funeral está previsto somente nas opção 03 do estudo ora apresentado.  

 

ASSISTÊNCIA FUNERAL – FAMILIAR *  
 
Desde que contratada , garante a prestação do serviço com o funeral do próprio segurado, 
cônjuge/companheiro (a), filhos/ enteados de acordo com o regulamento do imposto de renda, 
limitado ao valor do Capital Segurado contratado para essa cobertura, e desde que a morte natural 
ou acidental tenha ocorrido durante a vigência do seguro, exceto se decorrente de riscos excluídos e 
à perda de direitos.  
 
*Esta cobertura é uma prestação de serviço e não prevê reembolso. Importante!!!! O reembolso das despesas 
com funeral está previsto somente nas opção 03 do estudo ora apresentado. 

 
 
Descritivo  
 

• Suporte à família e acionamento da funerária mais próxima (In Loco).  

• Urna de madeira luxo acabamento sofisticado, com ou sem visor e com detalhes especiais.  

• Cortejo fúnebre traslado em carro dedicado para transporte do óbito (Município).  

• Véu simples para cobrir o corpo.  
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• Preparação do corpo tamponamento e vestimenta.  

• Capela locação de sala para velório em capelas. 

• Documentação registro em cartório, quando autorizado pela legislação local.  

• Higienização básica processo de limpeza superficial do corpo para o velório. 

• Livro presença livro ou folha para assinaturas. 

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

• Locação jazigo em cemitério municipal ou em outro cemitério com valor equivalente (3 anos 
– público) 

• Cremação efetuada somente quando o falecido, em vida, deixar por escrito.  

• Sepultamento do corpo em jazigo da família, em cemitério municipal.  

• Traslado nacional caso o óbito ocorra fora do município de domicílio do usuário, serviço 
ilimitado, independente do capital contratado. 
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