Liberty Vida Perfil

Assistência Funeral Familiar

Produtos e Planos de
Assistência Funeral

Liberty Vida Perfil

Assistência Funeral Familiar

Liberty Vida Especial

Assistência Funeral Titular II
Assistência Funeral Familiar

Liberty Vida Especial

Pessoais Individual
Assistência Funeral Titular II

Plano/Capital
de R$ 10.000,00

Plano/Capital
de R$ 8.000,00

Plano/Capital
de R$ 6.000,00

Plano/Capital
de R$ 4.000,00

Plano/Capital
de R$ 2.500,00

HIGENIZAÇÃO

Limpeza do corpo

Limpeza do corpo

Limpeza do corpo

Limpeza do corpo

Limpeza do corpo

TANATOPRAXIA

Sistema de conservação temporária
do corpo

Sistema de conservação temporaria do
corpo

Sistema de conservação temporaria
do corpo

Sistema de conservação temporaria
do corpo

Não se aplica

EMBALSAMAMENTO

Preservação do corpo por longo tempo
ou para traslado

Preservação do corpo para longo tempo
ou traslado

Preservação do corpo para longo tempo
ou traslado

Preservação do corpo para longo tempo
ou traslado

Não se aplica

NECROMAQUIAGEM

Melhorar a aparência
do corpo

Melhorar a aparência
do corpo

Melhorar a aparência
do corpo

Melhorar a aparência do corpo

Não se aplica

URNA

Urna com visor inteiro, alça móvel,
acabamento em verniz alto brilho
mogno, pinus ou caramelo, babado e
sobrebabado em rendão de luxo

Urna com visor inteiro, alça varão,
acabamento em verniz alto brilho,
babado em cetim liso e sobrebabado
em rendão luxo

Urna com visor inteiro, alça varão,
acabamento em verniz alto brilho,
babado em cetim liso e sobrebabado
em rendão luxo

Urna com visor de 1/4
e alça varão

Urna sem visor
com alça parreira

ORNAMENTAÇÃO

Ornamentação completa de Urna
no padrão luxo com flores nobres da
estação (Ex.: cravos, rosas ou orquideas)

Ornamentação completa de Urna
no padrão luxo com flores nobres da
estação (Ex.: cravos, rosas ou orquideas)

Ornamentação completa de Urna
no padrão luxo com flores nobres da
estação (Ex.: cravos, rosas ou orquideas)

Ornamentação completa da urna,
com flores da estação (Ex.: crisântemo
ou lisianthus)

Ornamentação da urna com
flores naturais

MANTO MORTUÁRIO

Tecido abaixo da
ornamentação de flores

Tecido abaixo da
ornamentação de flores

Tecido abaixo da
ornamentação de flores

Tecido abaixo da
ornamentação de flores

Tecido abaixo da
ornamentação de flores

ZINCO

Forração de zinco para transporte aéreo

Forração de zinco para transporte aéreo

Forração de zinco para transporte aéreo

Forração de zinco para transporte aéreo

Não se aplica

LIVRO DE PRESENÇA

1 livro

1 livro

1 livro

1 livro

1 livro

PARAMENTOS

1 jogo de paramentos

1 jogo de paramentos

1 jogo de paramentos

1 jogo de paramentos

1 jogo de paramentos

VÉU

véu

véu

véu

véu

véu

VELAS

4 velas

4 velas

4 velas

4 velas

4 velas

COROAS DE FLORES

3 coroas grandes de flores no padrão
Luxo (flores nobres da época). Ex: copo
de leite, rosas, cravos e outras)

2 coroas de flores grandes
de flores nobres da época

3 coroas de flores medias

2 coroas de flores simples
(pequenas)

1 coroa de flores simples
(pequenas)

ARRAJOS FLORAIS

2 arranjos de flores
nas laterais da urna

2 arranjos de flores
nas laterais da urna

2 arranjos florais
nas laterais da urna

2 arranjos florais
nas laterais da urna

Não se aplica

ARRANJO PARA LIVRO

1 arranjo floral para o livro de presença

1 arranjo floral para o livro de presença

1 arranjo floral para o livro de presença

Não se aplica

Não se aplica

SALA DE VELÓRIO

Locação de sala para velório municipal.
Caso a família opte por salas
particulares, a Assistência arcará
com os custos equivalentes
aos das salas públicas.

Locação de sala para velório municipal.
Caso a família opte por salas
particulares, a Assistência arcará
com os custos equivalentes
aos das salas públicas.

Locação de sala para velório municipal.
Caso a família opte por salas
particulares, a Assistência arcará
com os custos equivalentes
aos das salas públicas.

Locação de sala para velório municipal.
Caso a família opte por salas
particulares, a Assistência arcará
com os custos equivalentes
aos das salas públicas.

Locação de sala para velório municipal.
Caso a família opte por salas
particulares, a Assistência arcará
com os custos equivalentes
aos das salas públicas.

LOCAÇÃO JAZIGO

Em túmulo ou jazigo da família
com pagamento da taxa de
sepultamento, desde que a mesma seja
compatível com os custos da taxa dos
cemitérios públicos.
Na hipótese da necessidade de locação,
o prestador de serviço providenciará
o aluguel da sepultura em cemitérios
públicos. Caso a família ou responsável
opte por locação em cemitério
particular, a Assistência arcará com os
custos equivalentes aos dos cemitérios
públicos. A locação será por um período
de até 3 (três) anos, a contar da data
do óbito. As despesas com passagem e
hospedagem para o acompanhamento
da Cerimônia de Sepultamento correrão
por conta da família.

Em túmulo ou jazigo da família
com pagamento da taxa de
sepultamento, desde que a mesma seja
compatível com os custos da taxa dos
cemitérios públicos.
Na hipótese da necessidade de locação,
o prestador de serviço providenciará
o aluguel da sepultura em cemitérios
públicos. Caso a família ou responsável
opte por locação em cemitério
particular, a Assistência arcará com os
custos equivalentes aos dos cemitérios
públicos. A locação será por um período
de até 3 (três) anos, a contar da data
do óbito. As despesas com passagem e
hospedagem para o acompanhamento
da Cerimônia de Sepultamento correrão
por conta da família.

Em túmulo ou jazigo da família
com pagamento da taxa de
sepultamento, desde que a mesma seja
compatível com os custos da taxa dos
cemitérios públicos.
Na hipótese da necessidade de locação,
o prestador de serviço providenciará
o aluguel da sepultura em cemitérios
públicos. Caso a família ou responsável
opte por locação em cemitério
particular, a Assistência arcará com os
custos equivalentes aos dos cemitérios
públicos. A locação será por um período
de até 3 (três) anos, a contar da data
do óbito. As despesas com passagem e
hospedagem para o acompanhamento
da Cerimônia de Sepultamento correrão
por conta da família.

Em túmulo ou jazigo da família
com pagamento da taxa de
sepultamento, desde que a mesma seja
compatível com os custos da taxa dos
cemitérios públicos. Na hipótese da
necessidade de locação, o prestador
de serviço providenciará o aluguel
da sepultura em cemitérios públicos.
Caso a família ou responsável opte
por locação em cemitério particular,
a Assistência arcará com os custos
equivalentes aos dos cemitérios
públicos. A locação será por um período
de até 3 (três) anos, a contar da data
do óbito. As despesas com passagem e
hospedagem para o acompanhamento
da Cerimônia de Sepultamento correrão
por conta da família.

Em túmulo ou jazigo da família
com pagamento da taxa de
sepultamento, desde que a mesma
seja compatível com os custos da taxa
dos cemitérios públicos. Na hipótese
da necessidade de locação, o prestador
de serviço providenciará o aluguel
da sepultura em cemitérios públicos.
Caso a família ou responsável opte
por locação em cemitério particular,
a Assistência arcará com os custos
equivalentes aos dos cemitérios
públicos. A locação será por um
período de até 3 (três) anos, a contar
da data do óbito. As despesas com
passagem e hospedagem para
o acompanhamento da Cerimônia
de Sepultamento correrão
por conta da família.

CREMATÓRIO

Cremação na cidade de domicílio
(valor da cremação Municipal)

Cremação na cidade de domicílio
(valor da cremação Municipal)

Cremação na cidade de domicílio
(valor da cremação Municipal)

Cremação na cidade de domicílio
(valor da cremação Municipal)

Não se aplica

PLACA

Placa com nome na lápide

Placa com nome na lápide

Placa com nome
na lápide

Não se aplica

Não se aplica

TRANSLADO

Traslado do corpo do local de óbito
fora do município habitual no Brasil,
incluindo-se qualquer lugar do mundo,
até a cidade de residência habitual
(ou distância equivalente) dentro do
território nacional (Brasil), por meio de
transporte mais adequado e em urna
mortuária apropriada. Se houver necessidade da presença de um membro
da família para liberação do corpo, forneceremos passagens de ida e volta, em
classe econômica, e hospedagem para
01 (um) familiar. A Assistência 24 horas
determinará se o transporte será aéreo
ou terrestre, dependendo da distância
do traslado e logística de deslocamento
do local. Ocorrerão por conta da família,
as despesas que excedam o custo arcado pela Assistência 24 horas, em virtude
de modificação do traslado proposto
por esta última. A cobertura do Funeral
cobre ocorrências em todo o globo
terrestre, desde que o sepultamento
ocorra no Brasil.

Traslado do corpo do local de óbito fora
do município habitual no Brasil, incluindo-se qualquer lugar do mundo, até a
cidade de residência habitual (ou distância equivalente) dentro do território
nacional (Brasil), por meio de transporte
mais adequado e em urna mortuária
apropriada. Se houver necessidade da
presença de um membro da família
para liberação do corpo, forneceremos
passagens de ida e volta, em classe
econômica, e hospedagem para 01 (um)
familiar. A Assistência 24 horas determinará se o transporte será aéreo ou
terrestre, dependendo da distância do
traslado e logística de deslocamento do
local. Ocorrerão por conta da família, as
despesas que excedam o custo arcado
pela Assistência 24 horas, em virtude
de modificação do traslado proposto
por esta última. A cobertura do Funeral
cobre ocorrências em todo o globo
terrestre, desde que o sepultamento
ocorra no Brasil.

Traslado do corpo do local de óbito fora
do município habitual no Brasil, incluindo-se qualquer lugar do mundo, até a
cidade de residência habitual (ou distância equivalente) dentro do território
nacional (Brasil), por meio de transporte
mais adequado e em urna mortuária
apropriada. Se houver necessidade da
presença de um membro da família
para liberação do corpo, forneceremos
passagens de ida e volta, em classe
econômica, e hospedagem para 01 (um)
familiar. A Assistência 24 horas determinará se o transporte será aéreo ou
terrestre, dependendo da distância do
traslado e logística de deslocamento do
local. Ocorrerão por conta da família, as
despesas que excedam o custo arcado
pela Assistência 24 horas, em virtude
de modificação do traslado proposto
por esta última. A cobertura do Funeral
cobre ocorrências em todo o globo
terrestre, desde que o sepultamento
ocorra no Brasil.

Traslado do corpo do local de óbito fora
do município habitual no Brasil, incluindo-se qualquer lugar do mundo, até a
cidade de residência habitual (ou distância equivalente) dentro do território
nacional (Brasil), por meio de transporte
mais adequado e em urna mortuária
apropriada. Se houver necessidade da
presença de um membro da família
para liberação do corpo, forneceremos
passagens de ida e volta, em classe
econômica, e hospedagem para 01 (um)
familiar. A Assistência 24 horas determinará se o transporte será aéreo ou
terrestre, dependendo da distância do
traslado e logística de deslocamento do
local. Ocorrerão por conta da família, as
despesas que excedam o custo arcado
pela Assistência 24 horas, em virtude
de modificação do traslado proposto
por esta última. A cobertura do Funeral
cobre ocorrências em todo o globo
terrestre, desde que o sepultamento
ocorra no Brasil.

Não se aplica

CERTIDÃO DE ÓBITO

Registro em Cartório. Será fornecida
uma cópia da certidão de óbito

Registro em Cartório. Será fornecida
uma cópia da certidão de óbito

Registro em Cartório. Será fornecida
uma cópia da certidão de óbito

Registro em Cartório. Será fornecida
uma cópia da certidão de óbito

Registro em Cartório. Será fornecida
uma cópia da certidão de óbito

TAXA DE EXUMAÇÃO

Taxa de exumação somente se
as gavetas estiverem ocupadas, no
valor de jazigo familiar municipal.

Taxa de exumação somente se
as gavetas estiverem ocupadas, no
valor de jazigo familiar municipal.

Taxa de exumação somente se
as gavetas estiverem ocupadas, no valor
de jazigo familiar municipal.

Taxa de exumação somente se
as gavetas estiverem ocupadas, no
valor de jazigo familiar municipal.

Não se aplica

TAXA DE SEPULTAMENTO

Taxa de sepultamento em cemitério
municipal ou particular com valor
similar ao municipal.

Taxa de sepultamento em cemitério
municipal ou particular com valor
similar ao municipal.

Taxa de sepultamento em cemitério
municipal ou particular com valor similar
ao municipal.

Taxa de sepultamento em cemitério
municipal ou particular com valor
similar ao municipal.

Taxa de sepultamento em cemitério
municipal ou particular com valor
similar ao municipal.

ANÚNCIO

Comunicado em Jornal
(limitado ao valor
de R$ 1.000,00)

Comunicado em Jornal
(limitado ao valor
de R$ 500,00)

Comunicado em Jornal
(limitado ao valor
de R$ 250,00)

Não se aplica

Não se aplica

MENSAGENS

A Assistência 24 horas transmitirá
mensagens de caráter urgente,
relacionadas aos serviços que serão
prestados, mediante solicitação
da família do segurado.

A Assistência 24 horas transmitirá
mensagens de caráter urgente,
relacionadas aos serviços que serão
prestados, mediante solicitação
da família do segurado.

A Assistência 24 horas transmitirá
mensagens de caráter urgente,
relacionadas aos serviços que serão
prestados, mediante solicitação
da família do segurado.

A Assistência 24 horas transmitirá
mensagens de caráter urgente,
relacionadas aos serviços que serão
prestados, mediante solicitação
da família do segurado.

A Assistência 24 horas transmitirá
mensagens de caráter urgente,
relacionadas aos serviços que serão
prestados, mediante solicitação
da família do segurado.

Serviços

ESQUIFE

Assistência Funeral Titular I

Liberty Acidentes

Liberty Acidentes

Pessoais Individual Assistência Funeral Titular II

PREPARO DE
CORPO

Liberty Vida Mais Tranquila

Assistência Funeral Titular II • Assistência Funeral Familiar

ACESSÓRIOS

FLORES

CEMITÉRIO

TRANSPORTE
DO CORPO

TAXAS

COMUNICADO

