PLANO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA

SEPI

Associação dos Servidores Públicos
do MunicÍpio de Pinhais
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PAGANDO SOMENTE
R$ 21.05 por mês por Pessoa

VOCÊ E SEUS DEPENDENTES INCLUSOS NO CONVÊruIO TERÃO

AO MELHOR E MAIS COMPLETO BENEFÍCIO DE
ASSISTÊNCIA FUNERAL, E AINDA RECEBER QUITADO UM
DIREITO

COMPARTIMENTO (local para a guarda perpétua dos restos

mortais "ossos"), No cEMITÉnlo venrlcAl DE cuRlTlBA onde

cada COMPARTIMENTO está sendo vendido à vista
por R$ 4.900,00
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CEMITÉRIO VERTICAL DE CURITIBA PRESTANDO
sERVrÇO A COMUNTDADE DESDE 1983

FICHA DE ADESÃO

Quem esta oferecendo este PLANCpara as Associações é a
Universal Empreendimentos Ltda., empresa responsável pela
construção e administração do Gemitério Vertical de Curitiba.
O que o PLANO OFERECE aos participantes:
TRANSLADO: Exclusivamente no Brasil, de qualquer cidade brasileira para
a cidade de domicilio do beneficiado.
GERIMONIAL: Será executado o funeral, com os seguintes itens garantidos:
urna modelo sextavada (com ou sem visor), uma cora de flores (padrão da
Universal ), ornamentação da urna, véu, carro fúnebre, registro em cartório
do atestado de óbito, livro de presenças, jogo de paramentos para o velório,
velas e inclusive com os pagamentos das taxas de sepultamento e de capela
para o velório, cujos valores máximos obedecerão aos mesmos valores
limites equivalentes àqueles previstos nas tabelas utilizadas pelos cemitérios
municipais da localidade.
SEPULTAMENTO: Os sepultamentos poderão serfeitos em lóculos cedidos
pela Necrópole Ecumênica Vertical Universal(Cemitério Vertical de Curitiba )
pelo período de 03 (três) anos, em cemitério a ser providenciado pela
UNIVERSAL pelo período determinado por lei para que seja feita a exumação
ou em jazigo da família. Quando o sepultamento não for feito no Cemitério
Vertical de Curitiba ou em jazigo da família, o mesmo será realizado em
Cemitério Municipalou particular, na cidade de domicilio do beneficiado ou se
não houver disponibilidade, na cidade mais próxima. No caso da família optar
por cemitério particular, serão pagos os mesmos valores equivalentes aos
das tabelas praticadas nos cemitérios municipais.
CREMAÇÃO: A Universal providenciará a cremação desde que atenda a
legislação vigente, ela escolherá o crematório que realizará o serviço, com o
posterior retorno das cinzas para serem colocadas no compartimento.
COMPARTIMENTO: Cada participante receberá SEM CUSTO UM
COMPARTIMENTO no CemitérioVerticalde Curitiba (local para a guarda dos
restos mortais perpetuamente) e terá a responsabilidade de pagar
mensalmente a taxa de manutenção e conservação no valor de R$ 21,O5
( vinte e um reais e cinco centavos) corrigidos anualmente pelo IGP-M.
Taxa esta que dará direito ao participante desde que em dia com os
pagamentos receber SEM CUSTO o Benefício Funeral conforme descrito
neste manual. Apos a utilização do compartimento a que tem direito, a taxa
de manutenção e conservação será acrescida em R$ 7,62 mensal. Este
Valor foi Íixado em novembro de 2020 e será reajustado anualmente pelo IGP-M.
LOCALTZAçÃO: O compartimento em gáveta de ossuário que será
disponibilizado para guarda dos restos mortais será definido pela
UNIVERSAL somente no momento da ocupação com restos mortais(ossos),
após a exumação ou cinzas provenientes da cremação, não existindo local
pré-definido nem opção de escolha peloT|TULAR.

Considerando que cada gaveta de Ossuário tem capacidade para 3 urnas, o

TITULAR fica ciente que a urna com restos mortais em seu compartimento
poderá permanecer com as urnas de outras famílias, na mesma gaveta de
ossuário.

VISTA DA GAVETA DE OSSUÁHO DIVTDIDA
EiT TRÊS COí$PANTI'IIE NTOS
0.30

--r
9

2,Âo m

o
o

compodiÍncoto

e

I
t''

comgoÍltínênto

3
---L

L

\
Gd{eio

êíí1

paspecwo
UÍno coÍn Íeslos moítois

PADRÔES ESTÉflCOS: Para utilização do compartimento a que tem direito,
Necrópole a urna
apropriada para guarda dos restos mortais, placa de identificação e suporte
para flor. A urna a ser colocada no compartimento poderá ser providenciada
pelo TITULAR desde que seja idêntica ao modelo padrão fornecido pela
UNIVERSAL, devendo ser pago uma taxa, fixada pelaAdministradora que se
encontra no quadro edital da Necrópole, para a lacração da gaveta de
ossuário e colocação da placa de identificação. Os serviços para colocação
da urna no compartimento em gaveta de ossuário, placa de identificação e
suporte para flor na lápide deverão ser realizados exclusivamente por
funcionários da UN IVERSAL.
INCLUSÃO DE BENEFICIARTOS: Poderão ser inctuídos no pLANO como
Beneficiários: Titular, cônjuge, Filhos solteiros, Pais e Sogros, todos com até
69 anos, '11 meses e 30 dias.
CARÊNCIA: Para o titular e sua (seu) cônjuge/companheira (o)
filhos
solteiros, o direito a utilização dos Benefícios da Assistência funeral iniciarse-á 30 (trinta) dias após a data do pagamento da 1a parcela e g0 dias após,
para beneficiaros Pais e Sogros, quando da adesão no plano.
Em caso de morte acidental não haverá carência para quaisquer dos
beneficiários incluídos, bastando para o atendimento que o primeiro
pagamento tenha sido efetuado.

a família deverá adquirir junto a administradora
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TELEFON E PARA ATENDIMENTO: 0800"416262
INFORMACÔES

Rua Konrad Adenauer, 940 - Tarumã - Telefone: (41) 3360-6000
/ 3653-5311
www.asepi.com.br - asepi@asepi.com.br

ou através da ASEPI - telefones: (a1) 3667-7674

