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Você sabia que a Convenção 
Batista Paranaense está 
oferecendo aos pastores um 
SEGURO DE VIDA?
A Convenção Batista Paranaense (CBP), no exercício do seu papel, de-
cidiu oferecer às igrejas que cooperam junto a CBP um seguro de vida. 
Temos alegria de informar que estamos oferecendo um seguro de vida 
coletivo, com cobertura para morte acidental ou natural, invalidez per-
manente e serviço de assistência funeral, onde um pastor de cada igre-
ja, ou congregação integrante e cooperante recebe o beneficio, obede-
cendo as regras da Seguradora e da CBP. 
Entendemos que com essa ação estamos protegendo a família pasto-
ral, e consequentemente, prestando um serviço à igreja.
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Qual objetivo 
DESTE SEGURO?
Garantir uma indenização aos pastores ou aos seus beneficiários em 
caso de morte ou incapacidade parcial ou total (respeitando as condições
contratuais).

Quais são as
COBERTURAS?
Está previsto cobertura para morte (M), morte acidental (MAC), invalidez 
permanente total ou parcial por acidente (IPA) e Serviço de Assistência 
Funeral (SAF). 

Os valores referentes a cobertura, critérios para resgate e outras infor-
mações deste seguro estão contidas na apólice da Seguradora de pos-
se da contratante.
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É destinado a todos
os PASTORES?  
O seguro é para apenas 1 (um) dos pastores da Igreja e congregação 
integrante e cooperante com a CBP em pelo menos uma contribuição 
anual; aos diretores e coordenadores regionais desde que exerçam fun-
ção ministerial; aos missionários contratados pela CBP.

a) Morte (M) 
É a garantia do pagamento de uma indenização ao(s) 
beneficiário(s), caso o segurado venha a falecer por causas 
naturais ou acidentais, durante a vigência deste seguro. 

b) Morte Acidental (MAC) 
É a garantia do pagamento de uma indenização ao(s) 
beneficiário(s), caso o segurado venha a falecer por acidente 
pessoal coberto ocorrido durante a vigência deste seguro. 

c) Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) 
É a garantia do pagamento de uma indenização ao próprio 
segurado, relativa à perda, redução ou à impotência funcional 
definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude 
de lesão física, causada por acidente coberto, ocorrido durante 
a vigência deste seguro. 

d) Serviço de Assistência Funeral (SAF) 
Corresponde ao reembolso das despesas com o funeral do 
segurado ou a prestação do serviço de assistência funeral, até 
o limite do capital segurado contratado. O valor pago a título 
de auxílio funeral será descontado quando do pagamento da 
cobertura de Morte.
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Quais são os
CRITÉRIOS?
O pastor titular, da igreja/congregação, ou outro pastor do colegiado 
indicado pela igreja; exceto o pastor interino; Estar filiado à OPBB ou ter 
ata de posse, (cláusula exigida pela Seguradora); Ter idade máxima de 
70 (setenta) anos. 

Preciso pagar alguma 
mensalidade para ter este 
SEGURO?
Não é necessário efetuar nenhum pagamento referente ao seguro 
de vida. A contratação do plano e o pagamento das mensalidades são 
de responsabilidade da Convenção Batista Paranaense (CBP), conforme 
critérios e período pré-estabelecidos. É de competência do Conselho 
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Geral decidir pela vigência e continuidade do benefício, porém só po-
derá fazer parte do seguro se fizer o envio da documentação dentro do 
prazo preestabelecido pela CBP e se estiver em conformidade com os 
critérios

Quais são os 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS? 
A igreja deverá informar o seu beneficiário através de carta padrão (so-
licitar a CBP) assinada pelo pastor/presidente e por mais dois membros 
da diretoria, contendo nome completo, data de nascimento, número de 
CPF; e documento comprobatório de função pastoral (filiação à OPBB 
ou ata de posse) cláusula exigida pela Seguradora.
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Posso entrar no seguro a 
QUALQUER MOMENTO?
Não, toda alteração referente a inclusão e exclusão na apólice será 
feita na primeira reunião anual ordinária do Conselho Geral da CBP, com 
ata específica para a Seguradora contendo relação de nomes dos bene-
ficiários, data de nascimento e número do CPF. Caso a documentação 
não seja enviada pela sua igreja, mesmo estando dentro dos critérios, o 
pastor não será adicionado na ata. 

Após entrar no Seguro de Vida 
terei o DIREITO PARA SEMPRE? 
Não, os pastores podem perder o direito ao seguro de vida nas se-
guintes situações:

a) Desfiliação da igreja; ou

b) Desfiliação do pastor beneficiário da OPBB-PR; ou

c) A igreja que não tenha enviado pelo menos uma contribuição 
nos últimos 12 meses antecedentes a primeira reunião regular 
anual do Conselho Geral da CBP. 
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Como acionar o serviço de 
ASSISTÊNCIA FUNERAL (SAF)? 
Em caso de sinistro a família deverá entrar em contato com a MONGE-
RAL (0800 770 4369) que orientará a família sobre qual funerária é con-
veniada a eles no município, ou passar todas as orientações referente 
a documentação que precisa ser enviada a Seguradora para receber o 
reembolso.

Como resgatar 
O SEGURO?
Entrar em contato com a ACBI (41) 3264-6711 que informará toda a do-
cumentação necessária para resgatar o benefício.



FUNDO +70
O auxílio emergencial é um benefício voluntário da CBP 
como um ato de apoio às familias de pastores do estado 
do Paraná, em caso de morte ou invalidez permanente para 
o ministério de pastores/pastoras com mais de 70 anos de 
idade.
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Sou pastor(a) e tenho mais 
de 70 anos, E AGORA?
Pensando nos pastores e pastoras acima de 70 anos a CBP criou o 
Fundo + 70, um Fundo de Amparo Social para atender a este grupo 
de pastores. Este fundo é um benefício voluntário da CBP como um ato 
de apoio às famílias de pastores do estado do Paraná, não implicando 
em direito, podendo ser extinto a qualquer momento unilateralmente 
por decisão do Conselho Geral da Convenção Batista Paranaense.

Qual objetivo e 
cobertura DO FUNDO?
Auxílio emergencial é único para a família pastoral em caso de morte ou 
invalidez permanente para o ministério de pastores/pastoras com mais 
de 70 anos de idade.
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Qual a composição e 
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO? 
Verbas oriundas do orçamento do Plano Cooperativo votadas pelo Con-
selho Geral da CBP, doações e heranças de terceiros.
É de competência do Conselho Geral da Convenção Batista Paranaense.
Os procedimentos técnicos serão feitos pelo Diretor Administrativo da 
CBP ouvidos o presidente da CBP, o presidente do Conselho de Admi-
nistração, o Presidente da Ordem dos Pastores do Brasil –Seção Paraná 
e Diretor Geral da CBP. Podendo ser atualizado ou suspenso pelo Con-
selho Geral da CBP.

A quem se destina 
ESTE FUNDO?
a) Pastores que exercem o ministério no estado do Paraná em 
igrejas filiadas e cooperantes com a CBP, que tenham exercido 
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ministério no Paraná por no mínimo 5 anos, que sejam mem-
bros de igrejas filiadas à CBP, residentes no estado do Paraná 
nos últimos 5 anos. (Caso Invalidez conforme critérios contratu-
ais);

b) O cônjuge de pastores ou  pastoras, que exercem o ministério 
no estado do Paraná em igrejas filiadas e cooperantes com a 
CBP, observando os dispositivos do ponto 7;

c) O cônjuge de pastores ou pastoras jubilados, que tenham 
exercido ministérios no Paraná por, no mínimo 5 anos e, que 
sejam membros de igrejas filiadas à CBP e residentes no estado 
do Paraná nos últimos 5 anos.

d) O Cônjuge de pastores e pastoras com idade superior a 70 
anos e que não tenham recebido outros auxílios oriundos de 
programas promovidos pela CBP (sociais, seguros e afins).

Qual o valor que minha 
família irá receber caso eu 
VENHA A FALTAR?
Existe uma serie de critérios que serão considerados para definição des-
te valor. Esses critérios já estão descritos pela CBP e aprovados em reu-
nião de conselho. É importante ressaltar que este fundo é um benefício 
voluntário da CBP para apoiar as famílias podendo sofrer alterações de 
critérios e até mesmo de sua existência.

Quais são OS CRITÉRIOS?
1. O valor da doação será estipulado pelo Conselho Geral, acompanhado de 
estudos apresentados pelo Diretor de Administrativo;
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2. Em caso de morte do beneficiário – Será feito em remessa única ao côn-
juge com o propósito de socorro no momento do luto;
3. O valor da doação, inicialmente, é definido e poderá sofrer alteração pelo 
Conselho da CBP conforme disponibilidade financeira do fundo. 
4. Em caso de morte de pastores viúvos/viúvas, sem filhos menores de ida-
de, os familiares não receberão o benefício;
5. Em caso de invalidez permanente para o exercício do ministério – Será 
feito uma oferta cujo valor será designado pela diretoria da CBP e o Diretor 
Administrativo e na sua falta, pelo Diretor Geral da CBP, observando-se o 
grau de necessidade do obreiro e da disponibilidade financeira do fundo.

De que forma será feito a 
entrega DO BENEFÍCIO?
1. O benefício será repassado exclusivamente à viúva ou viúvo do pastor 
ou pastora, por ocasião do óbito e ao obreiro, em estado de invalidez 
permanente para o exercício do ministério;
2. O benefício será depositado em conta corrente em nome do (a) benefi-
ciado (a) sob o título de doação;
3. O beneficiário terá que pagar o imposto estadual, (ITCMD) de qualquer 
doação que venha receber.

Como acionar a equipe de 
atendimento (FAS)?
O beneficiário deverá procurar a Convenção Batista Paranaense através 
do (41) 3362-7878 falar com o Diretor Administrativo.



Vamos falar sobre 
CONVÊNIO DE PLANO 
DE SAÚDE
Pensando em seu bem-estar, a CBP em parceria com a 
ACBI (Associação Cristã de Benefícios Integrados) criou 
a possibilidade de contratação de Planos de Saúde com 
preços e condições diferenciadas para atender melhor a 
todos que tenham funções eclesiásticas, trata-se do Plano 
Amigo, com 25% de coparticipação. Este é um Plano de 
Saúde de abrangência nacional, com médicos e hospitais 
a livre escolha do beneficiário, dentro da rede credenciada, 
sem a necessidade de passar por central de marcação de 
consultas ou redirecionamento de hospitalização. A rede 
credenciada no Brasil conta hoje com + de 116 mil médicos e 
+ de 2,4 mil hospitais.
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Quem e como faço para 
contratar este plano para
MINHA IGREJA?
Deve procurar diretamente a ACBI pelo telefone (41) 3264-6711.

a) Contratação pela Igreja local- Igrejas Batistas do Paraná, onde 

cada Igreja tem a liberdade de contratar seu próprio Plano de Saú-

de, sendo a Igreja responsável pela inclusão do Pastor ou Ministro 

de Confissão Religiosa vinculados a esta mesma igreja. Para a con-

tratação de um novo Plano de Saúde são necessários a inclusão de 

no mínimo 2 (duas) pessoas entre titulares e dependentes. Vínculo 
para contratação: Ata para Pastores e Ministros e GFIP para CLTs.

b) Contratação de Plano Individual – Plano desenvolvido junto a 

ACBI para que Pastores jubilados ou mesmo sem vínculo com uma 

Igreja Batista, ou ainda Ministros de Confissão Religiosa possam 

contratar um Plano de Saúde da Unimed Curitiba com valores mais 

atrativos do que os valores oferecidos pela própria Operadora de 

Saúde para planos individuais oferecidos atualmente no mercado. 

Vínculo para contratação:  Ata ou Carteirinha da OPB para Pasto-

res e demais Eclesiastes Ata de nomeação.
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Qual é a quantidade de 
pessoas que precisamos 
colocar para que possa fazer 
o PLANO VIA IGREJA?
No mínimo 2 pessoas sendo que pelo menos uma das pessoas tenha 
vínculo com a igreja

Posso usar o plano assim que 
eu fizer ou terei que cumprir 
CARÊNCIAS?

PROCEDIMENTOS

Atendimento de urgência e emergência

Consultas

Exames de Patologia Clínica

Exames de diagnose e terapias

Internamentos clínicos ou cirúrgicos, exames e 
procedimentos especiais, bem como procedimen-
tos cirúrgicos em regime ambulatorial

Parto normal e cesariana

Mudança de acomodação

CARÊNCIA PADRÃO

De 02 a 29 De 30 a 99

24 horas

30 dias

30 dias

90 dias

180 dias

300 dias

180 dias

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero



18

Quais são os documentos 
necessários para contratação do 
PLANO DE SAÚDE? 
Documentos da Igreja

• Cartão de CNPJ;

• Ata de nomeação dos beneficiários com carimbo do CNPJ;

• Ata de nomeação do Pastor Responsável;

• Estatuto da igreja;

• RG e CPF do responsável;

• RG e CPF da testemunha;

• Comprovante de endereço atualizado;

• Relação dos titulares.

Documentos Titulares e Dependentes
• RG e CPF ou CNH (titular e dependente);

• Comprovante de endereço;

• Certidão de casamento (se o Cônjuge entrar no Plano);

• Certidão de Nascimento (caso filhos menores, sem RG);

• Carta de Portabilidade ou aproveitamento de carência 

(caso venha de outro plano).
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Como funcionará 
o PAGAMENTO? 
A Igreja receberá dois boletos mensais, sendo um direto da Unimed 
com os respectivos valores do Plano de Saúde – vencimento todo dia 
20 de cada mês – e um Boleto da ACBI com as taxas associativas de 
todos os beneficiários – vencimento todo dia 04 de cada mês.

CONVENÇÃO  BATISTA PARANAENSE
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