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Abrigo  do  Marinheiro  (AMN )-  Com  o  intuito  de  complementar  as  ações  já  realiz adas  pela

Marinha do Brasil, além dos descontos em estabeleci mentos comerciais são oferecidas atividades

sociais,  atendimento  e  valores  diferenciados  em  Pla nos  de  Saúde  e  uma  gama  de  Seguros  e

Assistência Póstuma. E ao utilizar os serviços menc ionados, parte do recurso é redirecionado a

Projetos  Sociais  para  toda  a  Família  Naval  que  vão  de  práticas  esportivas  a  educativas,

passando por serviços jurídicos, qualificação profi ssional e orientação socioeconômica.

Contando com quatro dos grandes nomes da área de sa úde, os Planos do AMN são geridos por

duas administradoras de benefícios, Qualicorp e Map ma, que trabalham com valores diferenciados

principalmente por se tratar de uma carteira coleti va por adesão. Atualmente, a Administradora

Qualicorp  oferece  Planos  da  Golden  Cross,  da  SulAmé rica  e  da  Unimed-Rio  (abrangência

nacional);  e  a  Administradora  Mapma  oferece  planos  da  ASSIM  (abrangência  regional-RJ).  A

Unimed-Rio e a ASSIM, no momento,  são as únicas ope radoras de saúde da carteira do AMN que

possibilitam aos cônjuges contratar plano para si e  seus filhos, bem como permite a inclusão,

como dependentes, dos genros, netos e bisnetos.

Em relação  aos  Seguros,  a  intenção  é  proteger  seu p atrimônio.  Além disso,  é um tipo de

investimento direcionado a cobrir o risco da perda de algo valioso. Ou seja, os Seguros servem

exatamente para prevenir contra qualquer incerteza e riscos que a vida proporciona. Existem no

mercado, seguros de todos os tipos. Os mais comuns são os seguros de automóvel, de imóveis, de

vida e acidentes pessoais, de saúde, dentre outros.  Todos estes produtos são oferecidos pelo

Abrigo do Marinheiro por intermédio da Mapma. No ca so do Seguro Funeral, a administradora do

benefício é a Mongeral Aegon. Antes de adquirir  qua lquer  um deles, procure esta associação,

pois fora a questão  dos valores diferenciados do me rcado,  ainda há o investimento feito  em

Projetos Sociais voltados a própria Família Naval.

Caso  queira  o  detalhamento  do  tarifário  e  informaçõ es  pertinentes  a  cada  produto,

acesse www.abrigo.org.br


