
SEGURO CONTA ACIDENTES 
 

Uma vez aprovada pela AGE a decisão de contratar um seguro contra acidentes para os 
Associados, a DAdm enviará cartas a corretoras de seguro solicitando a apresentação de propostas, 
obedecidos os seguintes parâmetros: 

- celebração de contrato entre a AVCFN e a seguradora ou representada; 
- abrangência para todos Associados que estejam em dia com suas mensalidades; 
- inclusão do Associado condicionada à entrega de Termo de Adesão na Secretaria Nacional;  
- no Termo de Adesão constarão os beneficiários de cada associado; 
- idade máxima para implantação do seguro: 95 anos; 
- idade máxima para inclusão de novos segurados: 75 anos; 
- Associados acima de 65 anos na implantação terão seus capitais limitados a R$ 450.000,00; 
- custeio do seguro a cargo da AVCFN; 
- cobertura: morte por acidente ou invalidez permanente total ou parcial por acidente; 
- as coberturas não se acumulam – invalidez seguida de morte, por exemplo; 
- não haverá cobertura para auxílio alimentação nem para auxílio funeral; 
- não haverá cobertura para despesas médico-hospitalares ou odontológicas; 
- cobertura para qualquer tipo de acidente; 
- capital segurado por Associado: pelo menos R$ 15.000,00; 
- prêmio por associado: até R$ 3,00; 
- haverá distribuição de excedente técnico à AVCFN, conforme cláusulas contratuais; 
- a comprovação de vínculo com a AVCFN será feita por meio de Atestado emitido por esta. 
 
Após recebidas, em prazo especificado na carta citada, as propostas serão apreciadas por 

Comissão com a seguinte composição:  
- Vice-Presidente, como Presidente da Comissão; 
- representante do Conselho Deliberativo e Consultivo, indicado por seu Presidente; 
- representante da Diretoria Jurídica;  
- representante da Diretoria de Assistência; e 
- representante da Diretoria de Comunicação. 
 
O parecer da Comissão, indicando as propostas em ordem de prioridade, será apreciado pela 

Diretoria Administrativa, que selecionará a proposta a ser contratada. 
 
A seguir, serão divulgadas aos Associados as condições da proposta vencedora e serão 

recolhidos os Termos de Adesão preenchidos e assinados pelos Associados, para juntada dos 
documentos necessários à contratação do seguro. 

 
 


