
Serviços Cobertos

Urna Paramentos Sepultamento

Capela Higienização Locação de Jazigo

Assessoria nas formalidades 
administrativas Preparação do corpo Traslado/Transporte de 

familiar

Documentação Livro de presença Cremação

Coroa de flores/ornamentos Véu Carro fúnebre

Assistência Funeral Familiar
Titular, Cônjuge e Filhos

Garante a prestação de serviços de Assistência Funeral em caso de falecimento 
do funcionário, cônjuge, filhos, enteados e menores dependentes financeiramente 
do titular, de até 21 anos (24 se universitários), ou de qualquer idade se inválidos, 
sem que a família tenha transtornos ou despesas, limitado ao valor de 
R$5.000,00. Esse limite não se aplica às despesas de traslado/repatriação do 
corpo.

Em caso de emergência ligar para: 3003 5433 (capitais e regiões 
metropolitanas) ou 0800 638 5433 (nas demais regiões).

No exterior: +55 11 4331-5433 - Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 
0800 723 0658 (24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo Brasil) - SAC -
Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 746 3420 - Ouvidoria: 0800 746 3420 (das 9h as 
18h - Brasil) - Atendimento ao Segurado 24 Horas.

As disposições aqui referidas são uma breve descrição do seguro. Restrições se aplicam. Produto registrado na SUSEP sob nº 
15414.003220/2010-81 e sob responsabilidade da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., código SUSEP 0635-1, CNPJ 
02.102.498/0001-29. Para conhecer na íntegra as condições do produto, consulte as Condições Gerais do Produto disponível no site
www.metlife.com.br. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. 
As condições contratuais/regulamento deste produto encontram-se registradas na SUSEP de acordo com o número de processo constante na 
apólice/proposta e poderão ser consultados no endereço eletrônico www.susep.gov.br ou pelo Atendimento Exclusivo ao Consumidor 0800 021 
8484 (dias úteis das 9h30 às 17h). A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. Este seguro é por prazo determinado, tendo a 
seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice, de acordo 
com o número de processo constante da apólice/proposta. SAC MetLife 0800 746 3420, todos os dias 24h. Ouvidoria MetLife 0800 746 3420, de 
Segunda à Sexta das 9h às 18h.

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. | CNPJ – 02.102.498/0001-29 | Av. Eng.º Luís Carlos Berrini, 1.253 - 04571-010 - São 
Paulo - SP.
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