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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA
Mar 043 - BONO Especial Nº 137/2016 - DASM - Associação Abrigo do Marinheiro
(AMN) - Carteira Coletiva de Seguros de Vida em Grupo do Pessoal da Marinha
(SVG-MB)
Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Carteira Coletiva de Seguros de
Acidentes Pessoais do Pessoal da Marinha – Em atendimento à Cláusula Contratual, o AMN participa que o capital segurado e o prêmio do seguro de acidentes pessoais serão reajustados em 10,71%, a partir de março/2016 (inclusive), tendo como base a variação acumulada do IPCA no período de 12 meses,
até janeiro/2016.
Os novos valores do capital segurado e da mensalidade passarão a ser,
respectivamente, R$ 16.055,57 e R$ 7,61.
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 pagamento da mensalidade.
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. A atualização cadastral poderá ser
feita a partir de contato com o Setor de Seguros de Vida e Acidentes
Pessoais, pelo e-mail segurovida@mapma.com.br ou pelos telefones 08000251312 (exceto RJ) e (21)2102-1312, ambos na opção 3, (21)3128-1099 e pelo
RETELMA 8110-5377.
Compete à Itaú Seguros (seguradora contratada) a emissão e envio dos
Certificados
Individuais
aos
segurados
titulares,
contendo
o
valor
atualizado do Capital Segurado e do respectivo Prêmio. 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.
Solicita-se ampla divulgação deste BONO, inclusive aos militares e
servidores civis inativos e respectivos pensionistas.

BONO Geral Nº 133/2016.
Visite a página da Marinha na Internet - www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.

