PASI o Seguro de Vida em Grupo
para a Construção Civil do Rio de Janeiro
Formatado para oferecer tranquilidade ao empresário e amparo para o trabalhador, o
PASI – Plano de Amparo Social Imediato é o seguro recomendado pelo SindusconRio para toda a construção civil do estado. Desde 1989, o seguro é especializado e
tem ampla experiência no cumprimento íntegral das exigências contidas na cláusula
do seguro de vida da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT deste segmento.
Parceiro do Sinduscon-Rio desde 1992, o PASI é o seguro oficial da Indústria da
Construção e integra o Núcleo de Seguros da CBIC, um convênio que visa assegurar
obras e empreendimento imobiliários, proporcionando tranquilidade para as
construtoras e incorporadoras.
Referência consolidada no mercado nacional, o PASI oferece facilidades para que as
construtoras e incorporações possam adquirir um seguro de vida para seus
colaboradores, de fácil e rápida contratação. Este seguro protege os trabalhadores
ativos legalizados, os trabalhadores em regime de trabalho temporário e
os terceirizados. Em todo o país, mais de 29 mil empresas aderiram ao PASI, pois
sabem que caso ocorra sinistro, a indenização é paga em 24 horas após o recebimento
de simplificada documentação, sem nenhuma burocracia.
O PASI oferece muitas vantagens, a começar pela simplicidade de contratação, não
tem limite de idade, nem carência e não exige o preenchimento da declaração pessoal
de saúde, além de oferecer benefícios complementares, tais como a Cesta Natalidade,
Bônus por Nascimento, Reembolso à Empresa por Acidente Laborativo, Assistência
Social, Psicológica e Nutricional, Auxílio Alimentação, Auxílio Funeral, dentre outros de
igual importância. O propósito deste seguro é ter um sentido social maior do que só
pagar indenizações, ele contribui diretamente para redução da herança de pobreza no
país.
Para contratar, entre em contato pelo (21) 2221-5225 (ramal 238) ou envie um e-mail
para nossa coordenadora comercial da região Andréa Badia através do
andrea.badia@pasi.com.br, consulte as condições comerciais e taxas especialmente
formatadas para sua empresa. Para conhecer melhor o PASI acesse: www.pasi.com.br

