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Comunicado! 
 

Seguro de Vida em Grupo- Apólice em Grupo SINDCON/SECOVI/PA 
Condições especiais para os nossos associados: 

 
                    Visando sempre a ampliação dos serviços e atendimento aos associados o sindicato patronal 
informa que aumentamos os valores de Capital Segurado e inovamos com mais uma cobertura, destacando o 
AUXÍLIO FUNERÁRIO. Outro diferencial da nossa apólice concerne a não restrição no caso de Morte 
Acidental e Invalidez por Acidente, o funcionário não necessita estar em serviço para configurar o pagamento 
de capital, caso estes restrito à Convenção Coletiva da Categoria (2017-2019). 

                    Observem as diferenças entre o Seguro de Vida da Convenção Coletiva de Trabalho e a Apólice 
do Seguro de Vida em Grupo através do SINDCON/SECOVI/PA. 

Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019-SEGURO DE VIDA Cláusula Décima Sexta 

COBERTURAS CAPITAL SEGURADO 
Morte Natural R$7.000,00 
Morte Acidental (Em Serviço)-APC R$14.000,00 
Invalidez Permanente por Acidente (Em serviço)-IPA R$14.000,00 
 

Apólice do Seguro de Vida em Grupo através do SINDCON/SECOVI/PA. 

COBERTURAS CAPITAL SEGURADO 
Morte Natural R$10.000,00 
Morte Acidental  R$20.000,00 
Invalidez Permanente Total/Parcial por Acidente R$20.000,00 
Auxílio Funerário R$3.000,00 

 

Importante! 

1-Comunicar imediatamente as alterações no quadro funcional (admissão, demissão, *benefício) ou de síndico 
(nova representação legal). No caso de benefício do funcionário apresentar a xerox da carta de concessão expedida 
pelo INSS. O limite de idade por cláusula contratual é de 65 anos . 

2-Lembramos aos associados que os recolhimentos de contribuições sindicais, tais como Mensalidade Social, 
Seguro de Vida, Contribuição Confederativa Patronal devem estar em dia para que possamos dar entrada nas 
ocorrências junto a Seguradora. 

3-Há mais de 07 anos sem reajustarmos o valor do seguro de vida individual POR FUNCIONÁRIO OU SÍNDICO, 
que era de R$6,00 (seis reais), alertamos que a partir de MAIO/17 passará ao valor de R$8,20 (oito reais e vinte 
centavos), para que possamos garantir o atendimento de todas as ocorrências.  

Atenciosamente, 

 
José Nazareno Nogueira Lima 

Presidente 


