CLÁUSULA - SEGURO DE VIDA
A partir do início de vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho, os Patrões se obrigam a garantir um seguro de vida para se us
Empregados, conforme, cláusulas, coberturas e prazos descritos abaixo.
Os Patrões fornecerão mensalmente aos empregados, Certificado de Seguro onde co nste à s co b e rtu ras, o n o m e e C PF d o s
empregados segurados, com o boleto devidamente quitado, neste certificado deverá constar a descrição clara e i n e q uívo ca d a fo rma d e
indenização deste seguro aqui pactuado, para encaminhamento ao sindicato quando solicitado.
Segue abaixo as coberturas mínimas necessárias:
CB - Cobertura Básica Morte:
Garante aos beneficiários o pagamento do capital segurado individual contratado para esta cobertura, no valor de R$ 1 0 .0 0 0 ,0 0
(Dez mil reais), em caso de morte do segurado por qualquer causa, devidamente coberta, exceto se decorrente de riscos excluídos,
conforme condições gerais do seguro.
IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente:
Garante ao próprio Segurado o pagamento de uma indenização no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), proporciona l à p e rd a
ou redução funcional de um membro ou órgão, sofrida em consequência de acidente pessoal coberto, exceto decorrente de riscos
excluídos, conforme condições gerais do seguro. O valor correspondente até 100 % do capital da cobertura básica. Para cálculo do capital
segurado a ser pago será utilizado à tabela de cálculo para Invalidez Parcial que faz parte das Condições Gerais.
AF – Auxílio Funeral Titular:
Em caso de morte do segurado principal será indenizado a título de auxílio funeral o valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Rea i s ) . Es te
auxílio deverá ser encaminhado ao responsável pelo funeral descrito no aviso de sinistro inicial ou a quem este determinar, em até 24
horas úteis para suprir tais despesas sem comprovação de gastos. Para recebimento deste auxílio bastará o encaminhamento do aviso de
sinistro inicial, CPF do falecido, certidão de óbito e dados bancários para crédito. Este valor não será deduzido da indenização fi n a l a s e r
paga, referente a cobertura básica.
AA – Auxílio Alimentação / Cesta Básica:
No caso de morte do Segurado Titular, será encaminhado a título de Auxílio Alimentação uma cesta alimentar mensal por um
período de 4 (Quatro) meses no valor de R$200,00 (Duzentos Reais) cada .
Quando do preenchimento do aviso de sinistro inicial, poderá ser optado pelo envio das cestas em domicílio ou o pagamento e m
parcela única totalizando R$ 800,00 (Oitocentos Reais). Esse valor não será deduzido da indenização final a ser paga.
Tais coberturas somente serão indenizadas se o empregado estiver registrado conforme lei em vigor há pelo menos 90 dias
corridos e em perfeitas condições de saúde para o trabalho , tal carência poderá ser excluída caso haja exames admissionais.

Inadimplência:
O não pagamento do boleto na data indicada, acarretará, perda dos direitos contratados, desde a 0:00 h do primeiro di a d o m ê s
do vencimento até à 0:00 h do dia seguinte a efetiva quitação.
Caso opte pela Corretora de Seguros indicada pelo sindicato, o mesmo deverá acessar o site www.spring.inf.br e fazer o cadastro
do Empregado.
Mensalmente será encaminhado e-mail, o qual conterá instruções para cumprimento desta cláusula. Caso não receba ta l e -m a i l
deverá acessar o site www.spring.inf.br, o vencimento será todo dia 10 do mês.
De imediato imprimirá o boleto para pagamento bancário, bem como o certificado de seguro onde constará às co b e rtu ra s , e o s
dados do empregado segurado.
O patrão se reserva o direito de aderir a outro plano de seguro desde que cumpra com todas as coberturas e condições
securitárias aqui apresentadas e não gere ônus de qualquer natureza ao empregado segurado.

A não contratação de um seguro para os empregados ou sua inadimplência, acarretará ao patrão multa mensal de
15% (quinze) do piso salarial da categoria, a ser paga a cada um de seus empregados, e ocorrendo eventos que gerariam
os direitos e sem prejuízo das demais sanções legais, os Patrões indenizarão diretamente o trabalhador ou seus
beneficiários com importância equivalente ao triplo das aqui garantidas, nos mesmos prazos aqui definidos, ou
concomitantes com a rescisão trabalhista.
O presente não tem natureza salarial, por não constituir contraprestação dos serviços com a rescisão trabalhista
Deverá ser apresentado o boleto bancário quitado e Certificado de Seguro, sempre que houver a necessidade de co m p rova çã o
do cumprimento da convenção coletiva de trabalho.
O presente não tem natureza salarial, por não constituir contraprestação dos serviços.
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