
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS

Nº 104 DE 30 DE JANEIRO DE 2020

BONO ESPECIAL

GERAL

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Associação Abrigo do Marinheiro (AMN)  – Carteira de Seguros de Automóveis - Segmento Fro ta

para viaturas administrativas da MB – O AMN partici pa que a partir de 01 de fevereiro de 2020,

as contratações de novos seguros, bem como as renov ações das apólices seguradas, referentes ao

“segmento Frota” para viaturas administrativas da M B, passarão a ser efetivadas pela ALLIANZ

SEGUROS S/A.

Este  “segmento  Frota”  busca  oferecer  uma  opção  às  O M  na  contratação  de  seguros  para

automóveis e utilitários urbanos destinados ao tran sporte de carga e/ou pessoas, pertencentes

ao inventário de viaturas administrativas e de repr esentação da MB, em condições comerciais

exclusivas de coberturas, preços e benefícios, dest acando-se:

-  mantidos,  por  no  mínimo  mais  um  ano,  os  valores  a tuais  dos  prêmios  dos  cascos  das  VTR

(vigentes desde Abril/2018);

- as franquias serão reduzidas em 50%, passando de normal para reduzida;

- tornam-se elegíveis para inclusão no seguro as VT R tipo ambulância, micro-ônibus, ônibus e

caminhão;

- cobertura de Acidentes Pessoais a Passageiros (AP P-V), no valor de R$ 10.000,00 para cada

passageiro dos novos tipos de VTR elegíveis;

- elevado para R$ 200.000,00 o valor da Responsabil idade Civil Facultativa de Veículos (RCF-

V), para os novos tipos de VTR elegíveis;

- se for utilizada oficina da rede referenciada, a franquia pode ainda sofrer desconto de R$

200,00 a R$ 400,00;

- aumento para 500 Km, na quilometragem válida para  a assistência de reboque;

- ampliação para 20 anos da idade limite para a ace itação da VTR no seguro, exceto caminhões,

para os quais o ano de fabricação deve ser a partir  de 2015; e

-  aumentada  de  14  para  16  passageiros  a  capacidade  das  vans  que  podem  continuar  sendo

tarifadas como utilitário.

No site Abrigo do Marinheiro, www.abrigo.org.br (op ções “Seguros”, “Automóvel”, “Seguro de

Frota”),  estão  disponíveis  as  Condições  Básicas  de  Operação  desse  segmento  de  seguro

disponibilizado às OM pelo AMN.

Informações  complementares  poderão  ser  obtidas  junt o  à  MAPMA  Corretora  de  Seguros,  nos

postos  de  atendimento  do  AMN  ou  através  dos  telefon es  (21)2102-1332,  no  Rio  de  Janeiro,

0800-025-1312, para demais localidades (teclando op ção 1 “automóvel” e, em seguida, opção 3
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“frota de viaturas”), e RETELMA (8110)5380, ou aind a pelo e-mail frota@mapma.com.br.
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