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1. O que é Seguro Unificado?
É um seguro de vida em grupo, patrocinado
pela Chesf, destinado a seus empregados. O
benefício também é extensivo aos empregados da Fachesf e aposentados.

2. Para ingressar no grupo
segurado é necessário ser
Participante da Fachesf?
Não. O seguro de vida é para todos os
empregados da Chesf, Fachesf e Partcipantes
Assistidos (Aposentados).

3. Existe limite de idade para
ingressar no grupo?
Sim. Até 55 anos de idade, 11 meses e 29 dias.

4. O aposentado também pode
fazer o seguro?

6. É permitido indicar qualquer
pessoa como beneficiário do
seguro?
Sim. Tanto física quanto jurídica.

7. Quais os seguros oferecidos na
apólice?
São três tipos:
• Seguro de Vida em Grupo
• Seguro Cônjuge Facultativo
• Seguro de Acidentes Pessoais

8. Quais as coberturas do Seguro
de Vida em Grupo?
• Morte natural
• Morte acidental
• Invalidez parcial ou total por acidente
• Cônjuge e ﬁlhos (automático)

Sim. Desde que atenda ao critério indicado
na pergunta anterior (3).

9. Qual é o valor do Prêmio
(desconto mensal)?

5. Se houver a exclusão do
segurado, ele poderá retornar ao
grupo?

O valor é calculado com base na remuneração ou aposentadoria do segurado. No
caso do empregado da Chesf, o pagamento
do Prêmio (desconto mensal) tem a participação signiﬁcativa da Companhia. Já no
caso do aposentado, o desconto é integral.

Sim. Desde que atendida a condição descrita
na pergunta de número três (3).

10. E o seguro Cônjuge Facultativo
e Acidentes Pessoais?

13. Quais os valores das
indenizações?

O seguro Cônjuge Facultativo e o Seguro de
Acidentes Pessoais são opcionais. Além
disso, diferentemente do Seguro de Vida em
Grupo, o pagamento do Prêmio (desconto
mensal) é feito integralmente pelo segurado.

• Morte natural: a indenização corresponde
a 45 vezes a remuneração do empregado ou
do aposentado, limitada a um teto estabelecido anualmente (consultar o atual valor do
teto no site da Fachesf).

11. Esses valores (desconto
mensal) podem variar no ano
seguinte?

• Morte acidental: o dobro do valor da indenização por morte natural.

Sim. Uma vez que dependem do equilíbrio
ﬁnanceiro da apólice e das negociações
entre a Fachesf e a seguradora.

12. Como deve proceder o
segurado, que por algum motivo
não tiver o desconto do prêmio
(mensalidade) no seu
contracheque?
Deve procurar a Fachesf e solicitar a
emissão de boleto bancário. É importante
ressaltar que, se o pagamento do prêmio
(mensalidade) do seguro atrasar por três
(3) meses, a exclusão do Grupo Segurado
será automática.

• Acidentes pessoais: a indenização é calculada de acordo com a sequela decorrente do
acidente, conforme tabela pré-existente.
• Cônjuge automático: valor ﬁxo deﬁnido
anualmente (consultar o valor da indenização no site www.fachesf.com.br).
• Filho automático: valor ﬁxo deﬁnido anualmente (consultar o valor da indenização no
site www.fachesf.com.br).

14. Quando os valores dos capitais
(indenizações) serão reajustados?
Os valores são atualizados anualmente, por
ocasião do reajuste salarial da Chesf.

15. A cobertura para filhos se dá
em que condições?

18. O que deve ser feito para aderir
ao grupo segurado?

Somente poderão ser incluídos os ﬁlhos
menores, acima de 15 anos até 21 (ou 24
anos de idade, se universitário). Para os
ﬁlhos com deﬁciência física ou mental não
existe limite de idade, desde que não exerçam trabalho remunerado.

O interessado deve procurar a Central de
Relacionamento ou Agência da Fachesf
mais próxima.

16. O que é Auxílio Funeral?
É um benefício oferecido aos segurados
para cobrir despesas com o seu próprio
funeral, ou com os funerais do cônjuge, dos
ﬁlhos (até 24 anos, se universitário), bem
como dos ﬁlhos/ﬁlhas, sem limite de idade,
se for considerado incapaz (ﬁsica ou mentalmente) para o trabalho.

17. Como utilizar os serviços do
Auxílio Funeral?
Antes de tomar qualquer medida, é importante entrar em contato com a Central de
Atendimento do Serviço de Assistência
Funeral da Seguradora (SAS), pelo
0800.555.250. Após a conﬁrmação de
alguns dados, será indicada a funerária
que cuidará de todo o funeral, sem
nenhum custo para o segurado ou seus
beneﬁciários, até um determinado valor
estabelecido na Apólice.

19. Como ter acesso à apólice do
seguro?
A apólice e informações adicionais sobre o
seguro estão disponíveis no site da Fachesf.
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