A Central Nacional
Unimed tem
sempre um plano
que fala com você.

MANUAL DE ASSISTÊNCIAS
Assistência Funeral Individual

ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL

Prestação de serviço em um momento delicado.
A Assistência Funeral Individual oferece serviços
de sepultamento/cremação, além de acompanhamento
e orientação aos familiares. Conﬁra:

Assistência
funeral

Transporte de
responsável para
liberação do corpo

Traslado
funerário

Essa assistência é oferecida no plano Personal.
O beneﬁciário deve ter, no máximo, 74 anos, 11 meses e 29 dias na data de contratação
desta assistência.

ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL

Em caso de falecimento do usuário, serão tratadas as formalidades

Traslado funerário

necessárias para o transporte do corpo, garantindo o pagamento
das despesas de transporte até o local de inumação no Brasil,
incluindo-se os gastos para o fornecimento da urna funerária
essencial a este transporte. Esse serviço está previsto nas seguintes
condições:
a) Falecimento e sepultamento do usuário em seu município
de moradia habitual nacional.
b) Transporte em caso de falecimento fora do município de moradia
habitual no Brasil, incluindo-se qualquer localidade no mundo,
e sepultamento no município de moradia habitual.
c) Transporte em caso de falecimento fora do município de moradia
habitual e sepultamento fora do município de moradia habitual.
A operadora arcará com os gastos limitados ao valor que seria
despendido para o traslado até sua moradia habitual no Brasil.

Transporte de
responsável para
liberação do corpo

Se o falecimento do usuário ocorrer fora do seu município de
residência no Brasil, e houver a necessidade de um responsável para
liberação do corpo, será fornecido um meio de transporte mais
apropriado a esta pessoa, em linha regular e em classe econômica
para ida e volta. O meio de transporte ﬁcará a critério da Central
Nacional Unimed e poderá ser realizado mediante:
a) Fornecimento de passagens de linhas regulares de transporte
terrestre ou aéreo, na classe econômica;
b) Táxi ou serviço assemelhado regulamentado.

Em caso de falecimento do usuário , garante os gastos de acordo

Assistência funeral

com o limite estipulado para a prestação dos serviços de
sepultamento ou cremação (onde estiverem disponíveis em território
nacional) que englobem os seguintes itens:
Urna/Caixão: com especiﬁcações predeterminadas (consultar
regulamento).
Preparação do corpo: higienização, tamponamento/formolização
e preparação. Acomodação do corpo na urna, tanatopraxia
e embalsamamento, quando necessário.

Remoção do corpo: Por meio de carro funerário do local do falecimento e/ou Serviço de Veriﬁcação de
Óbitos (SVO) ou Instituto Médico Legal (IML) até o local de preparação.
Carro Funerário para Cortejo: Transporte da urna e enfeites ﬂorais em veículo apropriado para cortejo,
do local do velório ao do sepultamento ou cremação (no município de residência habitual do falecido).
Carreto Essa/Caixão: Transporte dos paramentos Essa e do caixão mortuário até o local do velório.
Paramentos Essa: Esplendor, cavaletes, castiçais com velas, mesa de condolências e aparelho de ozona,
quando necessário.
Serviço assistencial: Acompanhamento e orientação aos familiares quanto aos procedimentos necessários
ao sepultamento, inclusive o fornecimento de livro de registro de presenças e divulgação do óbito
na imprensa (anúncio em jornal de circulação no município do usuário).
Registro de óbito: Em cartório com acompanhamento do responsável pelo corpo, se
permitido pela legislação do município.
Placa para túmulo: Pagamento para a confecção da placa escolhida pela família.
Taxa de sepultamento ou cremação: Pagamento da taxa de sepultamento ou cremação em cemitério
municipal ou particular.
Taxa de velório: Pagamento da taxa de velório em cemitério/capela municipal ou particular.
Enfeite ﬂoral e coroas: Flores naturais da época (dependendo da região serão utilizadas ﬂores desidratadas
e/ou artiﬁciais).
Nota: A locação será disponibilizada dentro do limite contratual e sempre que a família não possuir jazigo.
PROCEDIMENTOS PARA CREMAÇÃO
- Neste caso, o atestado de óbito deve ser ﬁrmado por dois médicos.
- Se a morte for violenta, além dos procedimentos acima mencionados serão necessários:
a) Laudo médico assinado por médico legista;
b) Autorização judicial;
c) Laudo do IML (Instituto Médico Legal);
d) Boletim de Ocorrência e declaração de um delegado não se opondo à cremação.

IMPORTANTE
Os detalhes e especiﬁcações de quaisquer itens descritos neste manual,
bem como os registros de produtos elegíveis para cada assistência, estão no
Regulamento de Assistências (disponível no Canal exclusivo do Beneﬁciário).
Acesse com seus dados em: centralnacionalunimed.com.br/beneﬁciario
Mantenha os seus dados cadastrais, como o endereço e CNPJ da empresa, sempre
atualizados, pois os serviços só serão realizados após a conﬁrmação destes dados
no sistema.

Canal de Atendimento de Assistência: 0800 727 3045
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