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CIRCULAR GERAL

DISTRIBUIÇÃO

Renovação Seguro de Veículos – Apólice 2017/2018
A CAEFE – Caixa de Assistência dos Empregados de FURNAS e ELETRONUCLEAR renovou a
Apólice Coletiva de Seguro de Veículos, nas mesmas condições, com a Liberty Seguros, Bradesco
Auto/RE Seguros e com o Itau Seguros.
Os veículos inscritos na referida Apólice estarão, de forma automática e sem vistoria, segurados por mais
um ano, com suas respectivas coberturas em vigor.
A LIBERTY SEGUROS em parceria com a CAEFE passa a oferecer condições exclusivas com o
programa AFFINITY voltado para grandes empresas.
A BRADESCO oferece, aos Associados da CAEFE, preços mais competitivos e menores do que os
praticados no balcão da Seguradora. Amplas coberturas (básicas e adicionais) e serviços diferenciados
que proporcionam conforto e segurança para você e sua família.
A ITAU SEGUROS oferece diversas coberturas, benefícios e serviços de assistência, que vão ajudar você
sempre que precisar.
OPÇÕES:

1ª Liberty Seguros
Nesta modalidade, é necessário o preenchimento do questionário de Avaliação do Perfil, pois é parte
integrante da proposta de seguro. A Avaliação do Perfil deverá ser preenchido pelo Segurado, de modo
preciso, informando os dados sobre o principal condutor do veículo.
Características Exclusivas CAEFE:
Redução na franquia em até 80% em função da bonificação;

·

Parcelamento em até 0+11 prestações sem juros;

·

Veículo 0 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.
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2ª Itaú Seguros
Para contratação desta opção, deverão ser preenchidas as Características do Proprietário do veículo, bem
como, os dados do principal condutor.
Características CAEFE:
·

Desconto diferenciado para associado CAEFE

·

Correntista do Banco Itaú - parcelamento sem juros em 1+4 parcelas;

·

Parcelamento sem juros para débitos em conta corrente nos demais bancos ou cartão de
crédito em 1+3;

·

Parcelamento em até 1+11 prestações, com juros (débito em conta, cartão de crédito ou ficha
de compensação).

3ª Bradesco Auto/RE Seguros
Para contratação desta opção, deverão ser preenchidas as Características do Segurado, bem como, os
dados do proprietário do veículo e de principal condutor que deverá ser dependente direto do segurado.
Características Exclusivas CAEFE:
·

Parcelamento em 1 + 3 prestações sem juros;

·

Parcelamento em até 10 prestações;

·

Pagamentos através de débito em conta corrente no Banco Bradesco ou boleto bancário.

IMPORTANTE:
As informações fornecidas pelos segurados são utilizadas para o cálculo do seguro e parâmetro
para avaliação em caso de sinistro, em todas as opções acima.
Os pagamentos de indenizações também serão efetuados a partir das respostas fornecidas no
questionário.

PROPOSTA DE SEGURO:
Você estará recebendo sua Proposta de Seguro – PS pelos Correios, para renovação do seguro de seus
veículos, que já estão segurados na Apólice vigente, nas mesmas condições para o período 2017/2018.
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Você poderá solicitar também, as cotações das outras três opções inseridas nesta Circular.

Pág. 2/4

CG Nº 006.2017
DATA DE EMISSÃO 28/06/2017

CIRCULAR CIRCULAR GERALERAL

DEVOLUÇÃO DAS PROPOSTAS E RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA:
NA HIPÓTESE DA NÂO DEVOLUÇÃO DA PROPOSTA DE RENOVAÇÃO, CONSIDERAREMOS A
MESMA COMO RENOVADA PELA LIBERTY SEGUROS E PARCELADA EM 11 VEZES SEM JUROS.
As propostas deverão ser devolvidas à CAEFE SOMENTE na hipótese de pagamento À VISTA,
PARCELADO EM ATÉ 10 PRESTAÇÕES ou NÃO RENOVAÇÃO do seguro, com até 5 (cinco) dias de
antecedência à data da vigência da Apólice.
Informamos que, para os contratados e empregados da Eletronuclear os pagamentos referentes às
renovações e demais movimentações, a partir desta data, deverão preferencialmente ser efetuados
por meio de débito em conta corrente nos bancos: Bradesco, Santander e Bancoob (CECREMEF).
A CAEFE estipulou como data para efetivação do débito em conta corrente o dia 10 de cada mês, que
ocorrerá no mês subsequente à renovação ou contratação do seguro.
IMPORTANTE:
Caso tenha ocorrido algum atraso no recebimento de sua proposta, solicitamos entrar em contato conosco
pelos telefones: 4003 6400 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 888 6400 (demais regiões), M.O.: 851
6400 ou pelo e-mail atendimento@caefe.com.br.
FORMAS DE DEVOLUÇÃO DA PROPOSTA:
·

Por malote ou Correio;

·

Por e-mail (atendimento@caefe.com.br);

·

Nos Postos de Atendimentos da CAEFE;

1. Angra dos Reis: Rua Pelota S/N – Administração de Mambucaba – CEP 23970-000;
2. Passos: Av. Arouca, nº 660, sala 503 – Centro – Passos – MG – CEP 37900-152;
3. Usina de Furnas: Rua Guapé, 805/A – Furnas/Posto Real Grandeza/CAEFE – S. José da Barra –
MG – CEP 37945-000;
4. Usina de Marimbondo: Rodovia BR 153, Km 246 - Zona Rural – Fronteira – MG – CEP 38230-000;
5. Na Sede da CAEFE: Rua Ipu, nº 37 - Botafogo- Rio de Janeiro - CEP 22.281-040.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 4003-6400 - Capitais e Regiões metropolitanas, 0800 8886400 (demais
regiões) ou pelo M.O.: 851 6400.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
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Passa a ser obrigatória a indicação do principal condutor do veículo segurado na apólice da
CAEFE.
Após 01 (uma) prestação em atraso, o segurado terá seu seguro cancelado por falta de pagamento.
Os associados inadimplentes com a CAEFE não poderão contratar e/ou renovar o seguro veículo.
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O segurado que não informar o endereço de risco do veículo isentará a Liberty Seguros, a Bradesco ou a
Itaú de quaisquer obrigações decorrentes deste contrato, no momento de uma possível indenização.
Solicitamos a conferência do endereço residencial exposto na proposta de renovação. Caso haja
divergência, favor entrar em contato com sua empresa de origem e com a CAEFE para a devida correção.
A alteração de endereço posterior à renovação do seguro de veículo, NÃO será atualizada
automaticamente na Apólice. Será necessário, que o Associado compareça à CAEFE para efetuar a
movimentação (endosso) em relação ao novo endereço, o que implicará no recálculo em todas as
coberturas e franquias da Apólice vigente.
O Associado deverá realizar a movimentação de endosso para cada item segurado em sua matrícula.
O manual do segurado está disponível no site www.caefe.com.br.
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Mário Joaquim Corgo Ferreira
Diretor Presidente
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