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     Abrigo do Marinheiro (AMN) – Carteira Coletiva de Seguros de Vida em Grupo do
Pessoal da Marinha (SVG-MB) – Em atendimento a Cláusula Contratual, participamos que
os capitais segurados e prêmios dos diversos planos da Carteira serão reajustados a
partir de maio/2013 (inclusive).
 

Os percentuais de reajuste a seguir discriminados observam o que está pactuado no
Contrato em vigor:
 
I – Atualização monetária dos prêmios e capitais segurados: reajuste linear de 6,15%,
correspondente ao IPCA acumulado no período de fevereiro/2012 a janeiro/2013, aplicado
sobre os capitais segurados e os prêmios dos planos Único, Básico, Opcional e
Especial; e
 
II - Reajuste Técnico: Quando a sinistralidade, que é a relação entre os gastos com
sinistros e os prêmios arrecadados no período, alcança o índice de 77,2115%, o
contrato prevê a aplicação de reajuste nos prêmios com o propósito de manter o
equilíbrio técnico-atuarial da Carteira. Os índices de sinistralidade apurados no
último período de 12 meses foram os seguintes: Plano Único - 34,50%, Plano Básico -
107,21%, Plano Opcional - 96,80% e Plano Especial - 84,07%. Dessa forma, serão
aplicados os seguintes reajustes, incidentes sobre os valores dos prêmios atualizados
com base no item I acima:
Plano Básico: 23,30%
Plano Opcional: 15,30%
Plano Especial: 5,30%
 

As Tabelas contendo os valores atualizados dos Capitais Segurados e dos
respectivos Prêmios (mensalidades), por planos, estão disponíveis para consulta na
internet, no endereço .www.mapma.com.br/abrigo/seguro-vida.html
 

Compete à seguradora contratada a emissão e envio dos Certificados Individuais aos
segurados titulares, contendo os valores atualizados dos Capitais Segurados e dos
respectivos Prêmios. Os interessados poderão solicitar a segunda via desse Certificado
Individual nos Postos de Atendimento do AMN ou por meio do canal “Fale Conosco” da
Associação, no endereço .www.abrigo.org.br
 
Relação dos Postos de Atendimento do AMN:
 
Cidade Endereço Telefones

Rio de Janeiro

Departamento de Serviços Sociais do Abrigo
do Marinheiro - Praça Barão de Ladário,
s/n – Complexo do 1º DN – SASM – Centro –
CEP 20091-000, Rio de Janeiro – RJ.

(0xx21)3907-2600
RETELMA: (8110)5380

Brasília 
Edifício do Comando da Marinha - BL-N -
Anexo A – andar térreo - Esplanada dos
Ministérios, CEP 70055-900, Brasília - DF.

(0xx61)3429-1411 /1581
RETELMA: (8910)1411/1581

Natal
Rua Almirante Aristides Guilhem, 331 –
Alecrim, CEP 59040-140, Natal – RN.

(0xx84)3216-3360
Fax (0xx84)3201-6836
RETELMA: (8311)3360

Salvador
Complexo do Comando do 2ºDN - Av. das
Naus, s/n – Comércio, CEP 40015-270,
Salvador – BA.

(0xx71)3507-3840 /3842
RETELMA: (8210)3840/3842

Vila Naval, Rodovia Arthur Bernardes, s/n, (0xx91)3216-4479/3257-0737
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Belém
Vila Naval, Rodovia Arthur Bernardes, s/n,
Val de Cães, CEP 66115-000, Belém – PA.

(0xx91)3216-4479/3257-0737
RETELMA: (8410)4479

Rio Grande

Rua Almirante Cerqueira de Sousa, 70 –
Vila Militar, Comando do 5º Distrito
Naval, Posto de Seguros, CEP 96201-260,
Rio Grande – RS.

(0xx53)3233-6196
RETELMA: (8510)6196

Ladário
Av. 14 de julho, s/nº – Centro, CEP
79370-000, Ladário – MS.

(0xx67) 3234-1230
RETELMA: (8610)2015

São Pedro
da Aldeia

Rua Comte. Ituriel, s/nº - Fluminense –
BAENSPA – CEP 28940-000, São Pedro da
Aldeia – RJ.

(0xx22)2621-1093
Fax (0xx22)2621-1093

 
É muito importante que cada consignante verifique o desconto no seu Bilhete de

Pagamento (BP), pois em alguns casos, por falta de margem consignável, o SISPAG não
processará a alteração do novo valor a ser descontado. Não ocorrendo o desconto, o
consignante deverá entrar em contato com o Posto de Atendimento do AMN mais próximo
para obter instruções de como efetuar o(s) pagamento(s) da(s) mensalidade(s).
 

O AMN solicita que os consignantes mantenham seus dados cadastrais atualizados,
com o propósito de permitir que as comunicações de interesse aos segurados sejam a
estes transmitidas. Nesse sentido, recomenda-se especial atenção para a situação de
contratação de Seguro de Vida Duplo, em que o Segurado Titular deseje que o seu
cônjuge conste como beneficiário. Nesta situação, faz-se necessário que o cônjuge
esteja efetivamente relacionado entre os beneficiários no Cartão de Atualização de
Dados.
 

O Cartão de Atualização de Dados encontra-se disponível no endereço 
.www.mapma.com.br/abrigo/PDF/segurodevida/cartao-dados.pdf

 
Solicita-se ampla divulgação ao pessoal inativo.
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