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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA
Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Carteira de Seguros de Automóveis do Abrigo
do Marinheiro – O AMN participa à Família Naval que foram disponibilizadas três novas
Seguradoras para a comercialização de seguros de automóveis na carteira do AMN:
Allianz Seguros, Liberty Seguros e Tokio Marine Seguradora.
A inclusão das novas seguradoras, além da manutenção das outras cinco já existentes
(Porto Seguro, Itaú, Azul, Bradesco e SulAmérica), tem como objetivo ampliar as
opções de contratação aos interessados em condições vantajosas em relação àquelas
oferecidas pelo mercado. Adicionalmente, é importante ressaltar o atendimento
prestado à Família Naval como um diferencial, uma vez que o segurado conta com a
intermediação de uma equipe de agenciadores da Corretora MAPMA, exclusivamente
dedicada para atendimento à Família Naval. Nesse sentido, recomenda-se que por
ocasião da contratação do seguro, o interessado avalie as cotações das seguradoras,
de modo a optar por aquela que oferece as melhores coberturas, preços e condições de
pagamento, em conformidade com o seu perfil.
Cabe ressaltar que uma parcela dos prêmios dos seguros é revertida para os projetos
do AMN. Assim sendo, a Família Naval "ganha duas vezes" ao contratar seguros pela
Carteira do AMN: coberturas de qualidade e preços adequados ao seu perfil, além de
contribuir para a manutenção dos serviços sociais e para as atividades culturais,
recreativas e esportivas oferecidas pelo AMN.
São elegíveis a contratar seguros de automóveis na Carteira do AMN: os associados do
AMN, militares e servidores civis, ex-combatentes e pensionistas da Marinha do
Brasil, e respectivos cônjuges ou companheiros, pais, padrastos e madrastas, filhos,
avôs, sogros, tios, irmãos, cunhados, netos, genros, primos de 1° grau e sobrinhos,
devendo o parentesco, em qualquer grau, ser comprovado mediante documento hábil.
Também podem contratar os referidos seguros: os empregados da AMAZUL, da EMGEPRON, do
AMN e respectivos Departamentos, e os associados da SOAMAR.
Os interessados que desejarem acessar um dos Postos de Atendimento do AMN poderão
fazê-lo presencialmente ou por telefone, durante o horário de expediente estabelecido
na rotina da OM em que cada Posto está localizado, conforme a seguir:
Cidade
Rio de
Janeiro

Salvador

Endereço

Telefones

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

(21)2102-1312 (opção 5)

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

(71)3507-3840
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(21)2104-5380
RETELMA: 8110-5380

RETELMA: 8210-3840

(84)3216-3360
Base Naval de Natal (SAIPM) - Rua Almirante
Aristides Guilhem, 331 – Alecrim, CEP 59040-140,
Natal – RN

Natal

Fax: (84)3201-6836
RETELMA: 8311-3360

Comando do 5ºDN (SAIPM) - Rua Almirante Cerqueira (53)3233-6196
Rio Grande de Sousa, 70 – Vila Militar, Posto de Seguros,
RETELMA: 8510-6196
CEP 96201-260, Rio Grande – RS
Ladário

Comando do 6ºDN - Av. 14 de julho, s/nº – Centro, (67)3234-1230
CEP 79370-000, Ladário – MS
RETELMA: 8610-2015

Brasília

(61)3429-1411/1581
Edifício do Comando da Marinha - BL-N - Anexo A –
andar térreo - Esplanada dos Ministérios, CEP
Fax: (61)3429-1191
70055-900, Brasília - DF
RETELMA: 8910-1411/1581

(22)2621-1093
São Pedro BAeNSPA - Rua Comte. Ituriel, s/nº - Fluminense –
Fax (22)2621-1093
da Aldeia CEP 28940-000, São Pedro da Aldeia – RJ
RETELMA: 8117-2063

Para facilitar o atendimento aos militares da ativa servindo na Cidade do Rio de
Janeiro, estão localizados em área de grande concentração de pessoal os seguintes
Postos:
Posto de Atendimento

Telefones

No CIAA

(21)2126-6014 / (21)99580-7436

Na BNRJ (Container)

(21)2189-4743 / (21)99971-0220

No CIASC (Container)

(21)99533-9093

Acesse a página do AMN na internet (www.abrigo.org.br), onde estão disponíveis
informações sobre os diversos seguros e serviços oferecidos pelo AMN.
Solicita-se ampla divulgação deste BONO, inclusive aos militares e servidores civis
veteranos e respectivos pensionistas.

BONO Especial Geral Nº 321/2018.
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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