PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR CARVALHO
A Empresa Funerária Carvalho tem como um dos seus princípios a
busca constante no aprimoramento de seus produtos e serviços,
adequando-os à realidade e necessidades de seus clientes. Nossa
Missão é a garantia de atendimento de excelente qualidade, com
agilidade e pontualidade na prestação de serviços.
O objetivo do Plano de Assistência Familiar Carvalho é a Assistência
de Serviços Funerários ao Sócio titular e seus dependentes, inscritos
na proposta de adesão, nos limites e condições do contrato.
Os usuários são definidos como, o Sócio titular indicado e seu cônjuge
ou companheiro, filhos solteiros, Pai e Mãe, Sogro e Sogra.
O valor da Contribuição mensal será de acordo com os valores
indicados na proposta de adesão.
Após cumprido o período de carência inicial de 90 (noventa) dias, o
sócio titular estando em dia com os pagamentos mensais, terá direito
ao atendimento funerário, durante 24 horas por dia.
Os serviços garantidos no contrato são:









Urna mortuária em madeira modelo sextavada com visor, tampo
bordado com cruz ou bíblia em alto relevo, alças tipo “varão” de
luxo, babado e sobre babado em renda, tamanho padrão de
1,90m, verniz brilhante;
Ornamentação interna da Urna com flores naturais ou edredon;
Coroa de flores naturais;
Preparação do Corpo TANATOPRAXIA (Técnica que visa a
conservação do corpo pós-morte – Este serviço só será realizado
após assinatura da declaração de óbito por um médico e da
expressa autorização do CONTRATANTE ou de seus familiares
e/ou responsável, em impresso próprio da CONTRATADA);
Entrega durante a cerimônia de velório de 50 (cinquenta)
Homenagens póstumas de luto;
Transporte do Corpo para o velório, transporte do corpo para o
sepultamento, se necessário, limitado ao perímetro rodado de
100 (cem) quilômetros contados a partir dos limites de cada
cidade relacionadas no contrato.

Sócio Titular terá direito a uma ajuda de custo EXCLUSIVAMENTE para
pagamento das taxas de cemitério, velório, abertura e fechamento de
jazigo comunitário.

