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Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – O AMN participa que em 15OUT2020 terá início a 

Campanha “Traga o Seguro do seu veículo para o AMN/MAPMA e garanta o menor preço do mercado”, 

na qual a Corretora MAPMA se compromete a cobrir orçamentos apresentados pelos interessados 

em contratar um novo seguro para os seus veículos na Carteira de Seguros de Automóveis do 

AMN. 

O objetivo da campanha é estimular os integrantes da Família Naval que estão com os seus 

veículos sem seguro ou segurados fora da citada carteira, para que os traga para o guarda-

chuva protetor do Abrigo do Marinheiro. 

O regulamento para participação nessa campanha está disponível no endereço 

www.mapma.com.br/abrigo. 

Ressalta-se que a parcela dos recursos arrecadados com a contratação de produtos das 

Carteiras de Seguros e Assistências do AMN é revertida para os projetos sociais do AMN, 

totalmente voltados para o pessoal da MB, o que não ocorre quando os seguros são contratados 

fora dessas carteiras. Assim, a Família Naval "ganha duas vezes": ao adquirir um produto 

adequado ao seu perfil e ao receber os benefícios sociais gerados pelo AMN. 

Outras informações poderão ser obtidas no Posto de Atendimento do AMN, localizado no 

prédio do SASM, pelo e-mail faleconosco@mapma.com.br ou por meio dos telefones (21)2102-1332 

(Rio de Janeiro e região metropolitana) e 0800-025-1312, para demais localidades. 

 

Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Participamos à Família Naval que os Postos de 

Atendimento de Seguros e Planos de Saúde do AMN não funcionarão no próximo dia 19OUT2020 

(2ª.feira), devido à comemoração do Dia Nacional do Securitário, instituído pela Lei nº 

12.640, de 15MAI2012. 

Solicita-se ampla divulgação, inclusive aos militares e servidores civis veteranos e 

respectivos pensionistas. 

http://www.mapma.com.br/abrigo/seguro-auto

