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Para você e sua família
n tranqüilidade

n segurança

n atendimento

CORRETORA

DE

SEGUROS

Com os parceiros da

AGEA no SEGURO DE

VIDA.

Agende uma visita de nossos representantes

7

Apólices de seguro de vida da AGEA

A Bika Corretora de Seguros in-

forma que renovou a apólice do

seguro de vida da AGEA e, em de-

zembro, mais de 80% dos segura-

dos já estarão enquadrados nas

novas condições das circula-

res302 e 317 da Susep.

Os agenciadores da Bika, lidera-

dos pelo Sr. Tadeu Beck, estão

credenciados a procurar os asso-

ciados para a regularização.

Coberturas contratadas
1. Morte por causas naturais e aci-

dentes - 100%;

2. Indenização especial de morte

por acidente - 100%

3. Invalidez permanente total ou

parcial por acidentes pessoais -

em até 200%;

4. Auxílio-alimentação de R$

2.500,00 para o segurado principal,

pagáveis em até 10 prestações men-

sais de R$ 250,00 cada uma;

5. Seguro facultativo do cônjuge

com 100% do capital segurado do

principal, com exceção da cober-

tura de auxílio-alimentação.

Condições contratuais
1. Anualmente, no mês de no-

vembro de cada ano, o segurado

será enquadrado na idade atingi-

da;

2. Os beneficiários são de livre es-

colha do segurado e poderão ser

modificados por correspondência

a qualquer hora;

3. A partir de 71 anos, o reajus-

te do prêmio será de 7% (sete

por cento) ao ano;

4. A partir de 71 anos até 80

anos 11 meses e 29 dias, os se-

gurados poderão contratar um

seguro com carência escalonada

de um ano. ( não podem ter se-

guro na apólice principal)
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