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7. AUXÍLIO FUNERAL 
 
a) Tem como finalidade auxiliar o associado nas despesas com funeral nas seguintes 

situações: 
 Se associado solteiro e/ou com filhos: No caso de falecimento dos pais e/ou 

filhos de até 21 (vinte e um) anos; 
 Se associado casado ou amasiado (devidamente comprovado): No caso de 

falecimento do cônjuge e/ou filhos de até 21 (vinte e um) anos; 
 No caso de falecimento do próprio associado, os herdeiros terão direito a 

este auxílio, sendo que o valor será incluído no “encontro de contas” do 
associado falecido. 

b) Será verificado junto ao R.H. da empresa, se a pessoa falecida é legalmente 
dependente do associado. 

c) O valor do auxílio é de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
d) Caso o associado tenha parentes de 1º grau ou cônjuge que sejam sócios da 

Cogem, todos terão direito ao auxílio. 
e) O pedido deverá ser feito até 60 (sessenta) dias após o óbito. 
f) O formulário de pedido de auxílio funeral (anexo a esta política) será 

encaminhado pela Cogem por e-mail e deverá ser assinado preferencialmente de 
forma eletrônica. O associado deverá encaminhar para a Cogem, uma cópia 
simples da certidão de óbito e do documento que comprove a relação de 
dependência (R.G. ou certidão de casamento ou certidão de nascimento); no caso 
de falecimento do próprio associado, a solicitação deverá ser feita pelo RH da 
empresa. 

g) Os recursos serão baixados do FATES. 
h) Os associados que possuírem parcelas de empréstimo em atraso ou estiverem 

inadimplentes junto à Cooperativa não poderão usufruir do auxílio.  
i) Em caso de pedido de desligamento da Cooperativa, o associado não terá mais 

direito ao auxílio. 
j) Os novos associados poderão solicitar o auxílio somente após o desconto da 

primeira quota capital em folha de pagamento. 
k) A concessão deste auxílio deverá ser aprovada pelo analista de crédito em 

conjunto com o coordenador de atendimento, e no caso de falecimento do próprio 
associado (solicitações feitas pelo RH da empresa) a aprovação será apenas pelo 
coordenador de atendimento. 

 


