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Renovação da Apólice de Seguro de Vida em Grupo

Prezados Senhores Assistidos associados da ASAN,

Tendo tomado conhecimento da carta emitida pela ASAN, datada de 13/11/2020, pela
qual essa Associação comunica a renovação da Apólice de Seguro de Vida em Grupo com
reajuste de 30%, mencionando, nessa mesma carta, este Instituto, esclarecemos o
seguinte:
 

1. No passado, a estipulante do seguro de vida dos aposentados era a Caixa de
Assistência do Nucleos – CAN, entidade que não pode ser confundida com o
Nucleos Instituto de Seguridade Social, cuja atividade, na forma prevista em lei
(art. 32 da Lei Complementar nº 109/2001) é exclusivamente a administração e
execução de planos de benefícios de natureza previdenciária, sendo, inclusive,
expressamente vedada pelo Decreto nº 4.942/2003 a prestação de outros serviços;
 

2. No ano de 2010, em virtude do encerramento das atividades da CAN, motivada
por proibição expressa do Tribunal de Contas da União de aportes de recursos
pelas patrocinadoras para o custeio daquela entidade, este Instituto comunicou a
ASAN sobre a impossibilidade de renovação da apólice e, como se tratava de
assunto de interesse dos aposentados da Eletronuclear, sugeriu à ASAN que desse
continuidade a esse seguro, o que acabou sendo feito pela Associação;
 

3. Desde então, o Nucleos, por força de convênio firmado com a ASAN, realiza
apenas o desconto na folha de pagamento dos assistidos das parcelas de seguro
dos associados da ASAN e repassa à Associação, não tendo qualquer participação
ou responsabilidade sobre qualquer questão relacionada ao seguro de vida
mencionado na carta da ASAN, tendo em vista a vedação legal acima
mencionada. 

 
Esperando ter esclarecido qualquer dúvida que a carta da ASAN em questão possa ter
gerado em relação à atuação do Nucleos, nos colocamos à disposição para prestar
qualquer informação adicional que eventualmente seja necessária, através do
Atendimento Nucleos, pelos canais abaixo:
 

0800-024-1997 | (21) 2173-1410 | (21) 2173-1492 | (21) 2173-1493 
atendimento@nucleos.com.br
www.nucleos.com.br/relacionamento-com-o-participante/fale-conosco

mailto:atendimento@nucleos.com.br
http://www.nucleos.com.br/relacionamento-com-o-participante/fale-conosco


 
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2020.

Diretoria Executiva


