CARTA DE SERVIÇOS (Informações Benefícios)
BENEFÍCIOS OFERECIDOS
1 – Reembolsáveis
1.1. Ajuda Mútua (RB1)
Auxílio financeiro mensal ao associado contribuinte, quando este encontrar-se desempregado
temporariamente, ou por falta eventual de serviço, ou ainda em casos de invalidez temporária.
1.2. Garante Saúde (RB2)
Auxílio financeiro reembolsável aos associados que necessitam de assistência médica,
hospitalar, odontológica, custeio de planos de saúde e/ou aquisição de medicamentos.
1.3. Equipa Bem (RB5)
Auxílio financeiro reembolsável aos associados que necessitam de recursos para custeio de
despesas ligadas ao desenvolvimento e aprimoramento profissional para as seguintes
finalidades:
I - Aquisição de veículos;
II - Aquisição de equipamentos, aparelhos eletrônicos, hardwares e softwares;
III - Aquisição, construção, reforma, ampliação de imóvel, aquisição de móveis e materiais;
IV - Aquisição de equipamentos, máquinas e implementos para execução da atividade
agropecuária;
V - Aquisição/substituição de equipamentos e acessórios utilizados nas instalações de energias
renováveis ou energias ecologicamente corretas, em estabelecimentos utilizados para o
exercício de suas atividades profissionais; e
VI - Auxílio aos associados que necessitam de recursos financeiros para custeio de despesas de
interesses profissionais.
1.4. Férias Mais (RB6)
Auxílio financeiro reembolsável para custeio de despesas provenientes de férias dos
associados.
2 – Sociais
2.1. Auxílio Pecuniário (SL1)
Ajuda de custo por meio de auxílio financeiro mensal ao associado carente de recursos, em
evidente necessidade de sobrevivência.
2.2. Pecúlio por Morte (SL3)
Indenização paga aos beneficiários, em caso de falecimento do associado contribuinte.
2.3. Auxílio Funeral (SL4)
Indenização paga àquele que custear os encargos com o funeral do associado.

3 – Outros
3.1. Saúde Mútua
Ofertar planos de saúde aos associados e seus dependentes
3.2. TecnoPrev - Previdência Complementar
Ofertar plano de previdência complementar, sem fins lucrativos, aos associados e seus
dependentes
3.3. Clube de Vantagens Mútua
Clube de Benefícios disponibilizado pela Mútua aos associados, por meio de parceiras com
grandes marcas e empresas, que oferece descontos e promoções nos mais variados segmentos.

