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COMUNICADO 

Prezados (as) Segurados (as), 

 

Como é de conhecimento de todos, a apólice de Seguro de Vida, da qual a  SEAERJ (Sociedade dos 

Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro) é estipulante, tem anualmente um enquadramento 

por faixa etária e também atualização de IPCA sobre as importâncias seguradas, com isso, a partir de 

01/06/2020 entram em vigor essas alterações que serão: reajuste de  2,40% (IPCA) sobre a importância 

segurada e em  10% para todos os segurados a partir de 61 anos e reenquadramento das faixas etárias. 

 

E com o objetivo de prestar o melhor atendimento para nossos associados segurados, comunicamos 

que as Coberturas do Seguro de Vida que anteriormente era garantida pela Sul América Seguros passa a partir 

de 01 de Junho de 2020 a ser garantida pela Icatu Seguros através de uma nova Apólice sem preenchimento 

de Declaração Pessoal de Saúde e com as mesmas condições, coberturas e garantias já adquiridas. Atenção! 

Aproveitamos o ensejo para solicitar aos segurados, através dos canais de comunicação abaixo realizem a 

atualização de suas informações pessoais e cadastrais, bem como de seus beneficiários. Atenção caro 

segurado, a atualização cadastral é muito importante! 

 

Caso haja necessidade dos serviços relacionados com a Assistência 24 h, no caso Assistência Funeral 

entrar em contato no telefone:  0800 026 1900, informando nesta ocasião o nome do Segurado Titular, data 

de nascimento, CPF e informando que é Associado da SEAERJ.  

 

Qualquer dúvida ou esclarecimento, entrar em contato no telefone: (21) 3550-1880 Ramal: 2120 

(Sinistro Vida) ou se preferir em nosso endereço, Rua do Russel nº 1 – Glória – Rio de Janeiro, conforme 

horários de atendimento informados abaixo. Renovando nossos protestos de estima e consideração, ficamos à 

vossa inteira disposição. 

 

Atendimento ao Público através de agendamento: 
(Segunda à Quinta das 10:00 hs até às 16:00 hs) 
Av. Rio Branco, 181 – Sala 402 – Centro  - Rio de Janeiro 
 
Atendimento telefônico: 
(Segunda à Sexta das 10:00 hs  às 16:00 hs)  
  

Atenciosamente, 
 

Departamento de Seguros 


