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Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Carteira Coletiva de Seguros de
Vida em Grupo do Pessoal da Marinha (SVG-MB) – Em atendimento à Cláusula
Contratual, o AMN participa que os capitais segurados e prêmios dos diversos
planos da Carteira serão reajustados a partir de MAR/2016 (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 10,71%, correspondente ao IPCA acumulado no período de 12 meses, até
janeiro/2016, aplicado sobre os capitais segurados e os prêmios dos planos
Único, Básico, Opcional e Especial; e
II – Reajuste Técnico: Além da atualização monetária mencionada no item I e
com o propósito de manter o equilíbrio técnico-atuarial da Carteira, será
aplicado um reajuste técnico de 5,00% sobre os valores dos prêmios dos
Planos Básico e Opcional, uma vez que, para os citados planos, a
sinistralidade (relação entre os gastos com sinistros e os prêmios
arrecadados no período) ultrapassou o índice de 77,21% definido em contrato.
As Tabelas contendo os valores atualizados dos Capitais Segurados e dos
respectivos
Prêmios
(mensalidades),
por
planos,
serão
oportunamente
disponibilizadas
para
consulta
na
Internet,
no
endereço
(www.mapma.com.br/abrigo/seguro-vida.html).
Compete à Itaú Seguros (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).
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. Essa
atualização cadastral poderá ser feita a partir de contato com o Setor de
Seguros de Vida, pelo e-mail segurovida@mapma.com.br ou pelos telefones
0800-0251312 (exceto RJ) e (21)2102-1312, ambos na opção 3, (21)3128-1099 e
pelo RETELMA 8110-5377.
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 deste BONO, inclusive aos militares e
servidores civis inativos e respectivos pensionistas.

BONO Especial Nº 137/2016.
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.

