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NEWS
Destaque

O PERÍODO DA RENOVAÇÃO DO SEU SEGURO AUTO ESTÁ
CHEGANDO E AGORA SERÁ DIFERENTE!
A CAEFE em parceria com a Liberty Seguros e a Previsão Seguros, busca a cada dia
investir em tecnologia, melhoria nos processos, serviços e na qualidade do atendimento.
Nosso objetivo é sempre manter o conforto e comodidade dos nossos clientes.
Com este pensamento, apresentamos um novo modelo de renovação de sua apólice, a
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, desta maneira a sua apólice já estará emitida e por
consequência o atendimento será imediato.
Neste novo modelo, você receberá o Kit de sua nova apólice, mantendo todas as coberturas e serviços do seu seguro atual, além dos diferenciais exclusivos dos Associados
CAEFE.
Se alguma das informações constante no Kit mudou nos últimos meses e você ainda não
teve a oportunidade de nos informar, por favor, entre em contato com nossa Central de
Atendimento. Teremos muito prazer em atendê-lo, esclarecer suas dúvidas ou atualizar as
informações.

Seguro Veículo CAEFE
O objetivo de quem vai contratar um seguro auto é não precisar acioná-lo jamais.
A CAEFE oferece a você as melhores condições do mercado. Nossa apólice possui alguns diferenciais que são:
• Redução na franquia em até 80% em função da bonificação;
• Parcelamento em até 11 (onze) prestações sem juros; ·
• Veículo Zero Km com garantia de indenização como novo em até 180 dias;
• Fator de ajuste - podendo variar entre 90% a 120% da tabela Fipe;
• Carro reserva por tempo indeterminado;
• Sem restrição para aceitação de automóveis;
• Desconto curso direção defensiva - 2%;
• Cobertura de acessórios sem franquia.

Se tiver dúvida, entre em contato com a nossa Central de Atendimento, de segunda-feira a sexta-feira das 09:00 às 16:30, pelos telefones 4003-6400
(capitais regiões metropolitanas) e 0800-888-6400 (demais regiões) ou pelo e-mail: atendimento@caefe.com.br
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vOCÊ

sabia ?

Ao manter um seguro de automóvel, você passa a acumular classes de bônus.

Se não houver sinistro (colisão, incêndio, roubo ou
furto do veículo, etc.) durante o período do contrato,
a classe de bônus aumenta.

Os atendimentos, como carro reserva, reparo e
substituição de vidros e assistência 24 horas, não
diminuem sua classe de bônus. Você pode usá-los
dentro dos limites que tem contratado.

Na CAEFE seu veículo usado pode ser valorizado
em até 120% da tabela Fipe, limitado a 110% para
veículos 0Km

Seu veículo 0Km tem garantia de indenização como
novo em até 180 dias sem custo adicional.

Além das condições diferenciadas, você tem a
facilidade do pagamento no seu Seguro Auto
através do débito em conta corrente ou do cartão
de débito e crédito.

Mas, se você teve que acionar o seguro por causa
de um sinistro, a classe de bônus diminui.

Concede desconto de até 80% na franquia em
função do seu nível bônus.

A nossa apólice não possuiu restrição de ano e
modelo do seu carro, desde que esteja em perfeito
estado.

O Seguro Veículo CAEFE vai além das coberturas
básicas na hora de proteger o seu carro.

Exemplo :
Uma franquia onde o mercado pode chegar a
R$ 5.737,00 na CAEFE com bônus 10 é de
R$ 1.147,40

Parcelamento de 0+11 vezes sem juros com a
primeira parcela em até 35 dias.
Exclusividade CAEFE.
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Assembleia Geral Extraordinária
A CAEFE convida a todos os seus Associados para
Assembleia Geral Extraordinária.
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A CAEFE vai ao Museu!
Para a CAEFE qualidade de vida passa também pela cultura.
Por isso, o Serviço Social levou, no dia 08 de julho, um grupo de associados para
visitar a “Exposição 50 anos de Realismo - do Fotorrealismo à Realidade Visual”, no
Centro Cultural do Banco do Brasil.

Acesse o site www.caefe.com.br e conheça o Estatuto Social proposto.

Novos Convênios
O convênio comercial da CAEFE está captando cada dia mais
parceiros, dando oportunidade e comodidade aos nossos associados, com descontos especiais.

Conquista CAEFE
No primeiro semestre de 2019 alcançamos, na aplicação financeira
uma rentabilidade de:

39%
em um segmento da renda variável.

Esta é uma atividade do Programa de Integração, administrado pela Diretoria de
Benefícios.

É BOM SER DO BEM - CAEFE Responsabilidade Social
A preocupação social da CAEFE não
se restringe somente aos seus
associados e dependentes. Nosso
programa de Responsabilidade Social
apoia as instituições que realizam
importantes trabalhos sociais para
diferentes públicos, como por exemplo
criança e adolescente, portadores de
necessidades especiais e idosos em
situação de risco social.
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Ações da Diretoria

Seguros de Vida e Acidentes Pessoais
Devido as coberturas e a metodologia de cálculo com múltiplos salariais que encarece a nossa apólice e também ao fato que em cada período de renovação as seguradoras demonstram cada vez menos interesse em apresentar propostas, estamos reavaliando o nosso modelo de Seguros de Vida e Acidentes Pessoais esteja mais alinhado
com o mercado segurador e mais acessível ao nosso associado em função da sua realidade financeira.
Foi criado em abril de 2018 um Grupo de Trabalho para estudar melhor este assunto. O GT optou pela contratação de uma Consultoria em Seguros de Vida e Acidentes
Pessoais, através de licitação, visando propor um novo modelo que se adeque melhor ao mercado segurador.
Em novembro de 2018, de forma unilateral, a empresa Furnas retirou da nossa apólice todos os seus empregados ativos, gerando um desgaste muito grande com a atual
seguradora – ICATÚ, em manter a vigência da nossa apólice até 31 de outubro de 2019, devido ao aumento do risco/sinistralidade.
Em abril de 2019, iniciamos um processo de licitação para contratação corretoras e seguradoras, visando a adequação da nossa apólice com o mercado.

Plano de Cargos e Salários
É importante para a CAEFE ter um Plano de Cargos e Salários a possibilitando a
descrição, das atribuições, deveres e responsabilidades de cada cargo, além da especificação do salário para cada um desses cargos.
O Plano de Cargos e Salários, faz com que os empregados consigam ascender na
estrutura organizacional da empresa, além de ser uma boa prática a transparência das
funções e competências exigidas por cada um dos cargos.
O PCS da CAEFE foi encaminhado para aprovação do Conselho Deliberativo, em maio
de 2019.

Planejamento Estratégico
O Planejamento Estratégico foi elaborado com o objetivo de definir a direção para qual a casa deverá caminhar de modo
a possibilitar o seu crescimento.
O planejamento foi aprovado em abril de 2019 pelo Conselho Deliberativo e o seu processo de implantação está na fase
inicial.

Política de investimento
Criada para que a CAEFE aloque estrategicamente seus investimentos distribuindo recursos entre
as classes de ativos, visando maximizar a rentabilidade e o diminuição do risco.
O Comitê de Investimentos da CAEFE (CIC) foi criado com a finalidade de avaliar, aprovar e
monitorar a aplicação dos recursos da CAEFE composto pelos Diretores Executivos: João Batista
Sarmet Franco, Roberto Gomes de Almeida (coordenador do CIC), e João Batista Oliveira Coelho e
os Conselheiros Deliberativos:Hélio Cesar de Azevedo Santos, Angelia Soares da Silva e Rafael
Oliveira Barreto
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