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Cláusula do Seguro de Vida Gratuito em Grupo
da Convenção Coletiva de Trabalho
Promovendo um significativo avanço para os trabalhadores representados pelo SindBeneficente, na Convenção
Coletiva de Trabalho recentemente homologada, foi ampliada a cláusula de seguro de
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COBERTURA DO SEGURO DE VIDA GRATUITO EM GRUPO
A conquista do Seguro de Vida gratuito em grupo é resultado de muitos anos de luta do nosso
sindicato. Ele estabelece que os empregadores deverão conceder GRATUITAMENTE seguro de vida
em grupo aos seus empregados ativos, a fim de atender as necessidades de auxílio funeral e indenização por morte ou invalidez permanente. Confira, a seguir, os valores da cobertura do seguro:
		• Indenização por morte: R$ 15.000,00
		• Cobertura para gastos com sepultamento: R$ 3.000,00
		• Indenização por invalidez causada por acidente: R$ 15.000,00
		• Indenização por invalidez causada por doença: R$ 15.000,00
		• Indenização por invalidez por doença adquirida no trabalho: R$ 15.000,00
		• Indenização por morte de cônjuge: R$ 7.500,00
		• Indenização por morte de filho: R$ 3.750,00
		• Indenização por nascimento de filho portador de invalidez: R$ 3.750,00
O seguro de vida em grupo não tem nenhum custo para o empregado e estas são as condições mínimas de cobertura especificadas pela convenção. Se a instituição não o fornecer, o
trabalhador deve denunciar ao sindicato.
Ocorrendo a morte do empregado(a) por qualquer causa, independentemente do local ocorrido,
os beneficiários do seguro deverão receber duas cestas básicas (Total de 50 kg de alimentos).
As cestas deverão, obrigatoriamente, ser entregues diretamente na residência do trabalhador e
conforme composição de itens constante abaixo, não podendo ser substituídas e nem convertidas.
QUANTIDADE
PRODUTO / MEDIDA
QUANTIDADE
PRODUTO / MEDIDA
1
Açúcar Cristal Claro 5KG
1
Farinha de Trigo 1KG
2
Arroz Agulhinha T1 5KG
2
Feijão Carioca 1KG
1
Biscoito Recheado Chocolate 125GR
1
Fubá 1KG
2
Café Tradicional 250GR
1
Macarrão Semola Espaguete 500GR
1
Extrato de Tomate 350KG
1
Macarrão Semola Parafuso 500GR
1
Farinha de Mandioca Crua 1KG
1
Milho Verde 200GR
1
2
Farinha de Milho 500GR
Óleo de Soja 900ML

COBERTURA POR DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA OU PRÓSTATA
Em 2017 o sindicato conquistou uma nova cobertura na cláusula do Seguro de Vida Gratuito em Grupo.
Conforme o inciso XIII da cláusula do Seguro de
Vida, caso o empregado (a) seja diagnosticado com câncer de mama ou de próstata, o mesmo deverá receber
no ato do diagnóstico o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para auxílio no tratamento da doença.

BENEFÍCIO NATALIDADE
Outra novidade é a implementação do Benefício Natalidade,
no qual, ocorrendo o nascimento de filho(s), a funcionária (cobre
somente titular do sexo feminino) deverá receber da seguradora o
valor de R$ 550,00 por filho.
A trabalhadora precisa comunicar o nascimento à empresa
para que a mesma formalize o pedido do benefício em até 30 dias
após o parto. Para obter o benefício deverá ser comprovada a
maternidade da criança através da Certidão de Nascimento.
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Benefício do sindicato para os associados: Colônia de Férias da FETHESP
Situada numa das praias
mais visitadas do litoral paulista,
a Colônia de Férias da FETHESP
dispõe de 23 apartamentos, com
capacidade para até 115 pessoas.

A 600 metros do mar, você
desfrutará de conforto, segurança,
e deliciosas refeições no café da
manhã, almoço e jantar. Faça já
sua reserva por meio do sindicato.

Endereço da Colônia:
Av. dos Sindicatos, 625
Vila Mirim – Praia Grande/SP
www.fethesp.org.br
facebook.com/fethesp

