
O Seguro de Vida AAFBB é a maneira mais barata, eficiente e rápida de dispor de uma segu-
rança financeira para sua família. Não entra em inventário, não responde por dívidas e é livre 
de impostos, além do que, seu custo não sofre reajuste pela mudança da sua faixa etária. 

Entre as vantagens do seguro da AAFBB, destacam-se:

1- Não sofre reajuste nem reenquadramento na mudança de faixa etária:
A apólice coletiva da AAFBB, além das condições normais de um seguro de vida, oferece as me-
lhores taxas e as mais diversas coberturas, dentro das características de confiabilidade, tanto 
da parte da Sul América Seguros, como da AAFBB.

2- Sorteios mensais de R$ 10 mil:
A apólice prevê que, para cada plano contratado, o segurado recebe um número com o qual 
participa, automaticamente, de sorteio mensal de R$10 mil reais, pagos pela Sul América 
Seguros. Estão concorrendo, independentemente, o titular, seu cônjuge e cada dependente. 
Quanto mais planos você tiver junto à AAFBB, mais chances você terá de ganhar.

Assistência Viagem (24 horas)

Brasil e Exterior
 1 - Assistência Médica no exterior
 2 - Assistência Odontológica no exterior
 3 - Assistência Farmacêutica no exterior
 4 - Prolongamento de Estada
 5 - Remoção Inter hospitalar
 6 - Retorno ao domicílio após alta
 7 - Retorno do acompanhante
 8 - Hospedagem do Acompanhante
 9 - Acompanhante em caso de hospitalização
10 - Retorno dos filhos menores de 14 anos
11 - Garantia de viagem de regresso
12 - Translado

MA - Morte por Acidente  -  IPA - Invalidez Permanente por Acidente
Obs.: 1. Em caso de morte ou invalidez permanente, por acidente, a indenização será paga em dobro.

Por exemplo, para um capital contratado de R$ 100 mil, os beneficiários receberão R$ 200 mil, nesses dois casos. 2. O 
capital segurado e o valor pago mensalmente (prêmio) são atualizados anualmente,

pelo IPCA-IBGE, na data de aniversário da apólice.

Como Serviços Opicionais

 Assistência Pessoal Facultativa (R$ 2,40)
1 - Segunda Opinião Médica Internacional
2 - Assistência Nutricional
3 - Personal Fitness
4 - Apoio Psicológico (pós-sinistro)
5 - Assistência Residencial
6 - Assistência a Filhos
7 - Serviço Faz Tudo

Deseja mais informações?
 Quer contratar?
Ligue gratuitamente para 0800-7010805 - 
ramais 789, 724 ou 769.

Você ainda terá direito a:


