
Este informativo vem esclarecer as principais mudanças aplicadas ao seu seguro de vida, a 
partir de 01/02/20221. 

 
Prezado(a) Senhor(a)  
 
Comunicamos, em cumprimento do disposto no Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2023, que 
a Cemig não mais participará do custeio do prêmio do seguro de vida em grupo dos segurados 
aposentados. O custo da mensalidade será transferido integralmente para esses segurados, 
a partir do dia 01/02/2022. 
 
Para os aposentados assistidos pela Forluz, a cobrança continuará sendo feita diretamente 
em folha. 
 
Salientamos que, a qualquer momento, é possível cancelar seu seguro de vida ou reduzir o 
capital segurado, com a consequente redução no prêmio pago. Para tanto, basta retornar o 
termo anexo para Gerência de Riscos Patrimoniais e Seguros – GF/RP, pelo e-mail 
gfrp@cemig.com.br, assinalando a alteração desejada. As alterações solicitadas entrarão em 
vigor no mês subsequente ao mês da entrega dos termos preenchidos. Exemplo: os termos 
que forem recebidos pela GF/RP com solicitações de alterações nos seguros até o dia 
31/01/2022 já terão os seus efeitos a partir de fevereiro de 2022. Em qualquer caso, seja pela 
manutenção ou redução do capital segurado, a partir do dia 01/02/2022, a Cemig não 
participará do custeio do prêmio, que será integralmente pago pelo segurado. 
 
Os novos valores a serem pagos observarão as mudanças da tabela de contribuição abaixo: 
 
Apólice Empresarial 

Categoria 

Contribuição 

DE PARA 

Empresa Segurado Empresa Segurado 

Aposentado associado à Forluz 50% 50% - 100% 

Aposentado Ex Força e Luz  100% - - 100% 

Aposentado por invalidez Doença/acidente 100% - - 100% 

 
Como calcular o prêmio (considerando a apólice em vigor):  
 
Prêmio a ser pago = capital segurado x taxa comercial (atualmente 0,05292%) + R$3,00 
(referente à assistência funeral) 
 
Seus dados:  
Capital Segurado: R$xxxx 
Cálculo do prêmio: R$xxxxx 0,05292% = R$xxxx+ R$3,00= R$xxxx 
Prêmio a ser pago pelo segurado: R$xxxx 
 
Apólice Complementar 
 
Condições inalteradas, permanecendo o enquadramento do capital segurado por idade. 
 
É muito importante que V.Sa. analise e verifique as suas reais necessidades e o custo-
benefício de possuir o seguro de vida vigente, adequando o seu capital segurado, de forma a 
adequar o prêmio do seguro ao seu orçamento. 

 
1 Aviso Legal: a Cemig informa que o custeio do prêmio do seguro de vida para os aposentados entre o 

período de 01/11/2021 e 31/01/2022, se deu em caráter excepcional e transitório até que pudessem ser 
implementadas e operacionalizadas as mudanças conforme cláusula do ACT2021/2023. 
2 O capital segurado informado não contempla o enquadramento por idade previsto na apólice. 
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Informações complementares para os aposentados não assistidos pela Forluz 
 
Para os aposentados não assistidos pela Forluz, a cobrança será feita por meio de boletos 
mensais, em nome do segurado, que serão enviados por e-mail. Caso seu cadastro esteja 
desatualizado ou pendente desta informação, contatar a Gerência de Riscos Patrimoniais e 
Seguros – GF/RP, pelo e-mail gfrp@cemig.com.br, até a data de 31/01/2022, para indicar um 
endereço de e-mail válido para o recebimento dos boletos mensais. Caso não haja 
manifestação para a emissão do boleto até o dia 31/01/2022, o silêncio será considerado 
como manifestação tácita para o cancelamento, irrevogável e irretratável, do seguro de vida. 
A fórmula de cálculo do prêmio, apresentada na página anterior, aplica-se a todos os casos. 
 
 
Informações e esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato através dos 
telefones:(31)3506-3360 / 3506-4725 ou pelo e-mail: gfrp@cemig.com.br. 
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SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO 
 

Relacionado ao seguro de vida em grupo contratado pela CEMIG, solicito que seja feito: 

(   ) REDUÇÃO DO MEU CAPITAL SEGURADO  

DE: R$    

PARA: R$   

   

(   ) CANCELAMENTO DE TODO MEU CAPITAL SEGURADO 

Nesta oportunidade, informo que fui orientado sobre todas as vantagens que o referido seguro 

oferece quanto à amplitude de coberturas e, principalmente, com relação ao seu custo. Foi 

esclarecido também que não há garantia de manutenção das atuais condições da 

apólice/contrato de seguros e que essas se limitam a atual vigência contratual.  

Ficou esclarecido, ainda, o fato de que ao fazer essa opção, terei modificado/cancelado meu 

capital segurado (registrado no contracheque), conforme assinalado acima e que não farei jus 

a nenhum reembolso de prêmio pago, pois a solicitação impactará as condições e valores a 

partir do próximo processo de faturamento do seguro.  

Ao assinar este documento, estou ciente de que o meu seguro será automaticamente  

(   ) REDUZIDO (   ) CANCELADO, em caráter irrevogável, e que a referida modificação 

é válida a partir de 01/02/2022. 

 
Nome:  

Matrícula Cemig: 

Identidade:     CPF:   

Endereço Completo: 

Endereço eletrônico (e-mail): 

 
 
 
 
_________________________      _____________________________________________ 
Local e Data    Assinatura (anexar cópia do documento de identidade) 
 
 


