TIPOS DE COBERTURAS

VIDA COM AUXÍLIO FUNERAL
Como funciona o auxílio funeral dos seguros de vida
Auxílio funeral é cobertura adicional dos seguros de vida e cobre as despesas com o
sepultamento do segurado;
Os seguros de vida em geral oferecem, como cobertura adicional, o auxílio funeral, ou ainda,
assistência funeral. Trata-se de uma cobertura destinada a arcar com as despesas
envolvendo o sepultamento do segurado quando de sua morte.
As seguradoras geralmente chamam essa cobertura de assistência funeral, mas há uma
ligeira diferença entre o que se convém chamar de auxílio e de assistência. Seja como for,
normalmente o segurado, ao contratar a apólice, pode optar pela modalidade que preferir.
O auxílio funeral permite a livre escolha dos profissionais e empresas envolvidos no serviço
de sepultamento, com posterior reembolso das despesas até o limite do capital segurado.
Já na assistência funeral não há essa livre escolha. Os serviços devem ser executados por
prestadores indicados pela própria seguradora.
O mais comum, no entanto, é que os termos auxílio funeral e assistência funeral sejam
usados como sinônimos.
Por isso, é bom verificar, na hora da contratação, qual a modalidade oferecida ou se é
possível optar entre o reembolso ou a indicação de profissionais pela própria seguradora.
O que o auxílio funeral cobre
De forma geral, o auxílio funeral cobre o pagamento das despesas com a cerimônia e o
sepultamento; o pagamento das taxas de emissão dos documentos necessários; e o traslado
do corpo quando o falecimento do segurado ocorre em uma cidade que não a de sua
residência.
Algumas coberturas específicas são:
• Assessoria para formalidades administrativas: o serviço de assistência providencia os
documentos necessários ao sepultamento;
• Carro funerário;
• Urna ou caixão;
• Velório;
• Sepultamento ou cremação;
• Coroa de flores;
• Locação de jazigo por alguns anos, caso a família não disponha de um;
• Mesa de condolências;
• Ornamentação de urna;
• Preparação do corpo;
• Passagem para um parente que more em outra cidade;
• Registro de Óbito.

Fonte:
https://genialseguros.com.br/artigo/como-funciona-o-auxilio-funeral-dos-seguros-de-vida
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