ESTEJA PREPARADO

e aproveite a vida com mais segurança

NA FOTO: Vanderlei de Oliveira, da USP, participante desde 2014, com Eduardo, Maurício e Marcello

COMO FICARIAM SUAS FINANÇAS
SE VOCÊ NÃO PUDESSE MAIS TRABALHAR?
E COMO SERIA A VIDA FINANCEIRA
DA SUA FAMÍLIA SE VOCÊ NÃO ESTIVESSE
MAIS POR PERTO?
Quando uma família tem sua renda comprometida em virtude de
morte prematura ou invalidez, pode levar anos para se reestruturar
financeiramente, mesmo que não tenha dívidas.

SER PREVIDENTE É MAIS DO QUE TER
UM PLANO DE APOSENTADORIA
Todos nós estamos sujeitos aos riscos de invalidez e morte. Essas
fatalidades são imprevisíveis, mas o impacto financeiro na vida da
sua família é garantido.
Para proteger e amparar você e os seus dependentes nessas
situações, a Prevcom oferece Benefícios de Risco contratados de
forma individual. Assim, você escolhe a proteção financeira mais
adequada ao seu estilo de vida e às suas necessidades. E também
pode ajustá-la de tempos em tempos.

BENEFÍCIO POR INVALIDEZ
Viva com a segurança de que sua renda estará protegida mesmo
que sua capacidade de trabalho seja comprometida. O benefício
por invalidez é uma garantia a mais para que você possa arcar com
as despesas em caso de invalidez total e permanente causada por
acidente ou doença.
Você define um valor a ser recebido caso fique total e definitivamente
incapacitado para o trabalho. Essa cobertura será paga em parcelas
mensais e ajudará a manter sua renda.

BENEFÍCIO POR MORTE
Ao fazer esta opção, você fica tranquilo sabendo que seus
dependentes terão condições financeiras para seguir a vida.
Assim como no benefício por invalidez, você contrata um valor
definido. A diferença é que, em caso de falecimento, quem recebe
esse montante são seus beneficiários (cônjuge e filhos, por exemplo).
Eles poderão receber o benefício de duas maneiras. Na PENSÃO, o
dinheiro é distribuído como renda mensal. Já no PECÚLIO, o valor
total contratado é repassado em uma parcela só.

COMO CONTRATAR?
Fale com nossos agentes em visitas e plantões. Para agendar um
atendimento, entre em contato com o RH do seu órgão ou escreva
para participante@prevcom.com.br. A contratação pode ser feita a
qualquer momento, mesmo que você já tenha um plano da Prevcom.
Os benefícios de risco são administrados pela MAG Seguros (grupo
Mongeral Aegon), uma das maiores seguradoras independentes do
país, com atuação em 20 países.

MAIS DE 20 MIL SERVIDORES JÁ
CONTRATARAM OS BENEFÍCIOS DE RISCO.
E VOCÊ, O QUE ESTÁ ESPERANDO?
Conte com a gente para proteger seu futuro e o da sua família.
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