
Desde março de 2016, planos funerários como os da Krause 
Assistencial são submetidos a uma regulamentação específica, por 

meio da Lei 13.261/16. Isso garante aos associados das empresas 
regulamentadas a segurança de contarem com um serviço sério e 

eficiente, que vai respeitar os compromissos assumidos.
A Krause Assistencial, como não poderia deixar de ser, foi uma das 
primeiras empresas do segmento a se adaptar à regulamentação, 

em mais uma amostra da preocupação em oferecer sempre o 
melhor aos associados.

#VAMOSFALARSOBREISSO

PLANOS DA KRAUSE ASSISTENCIAL RESPEITAM
A NOVA LEGISLAÇÃO

Conheça os novos planos da Krause Assistencial
A Krause Assistencial tem diversas opções de planos para os associados. Seja qual for a 
sua necessidade, um deles é perfeito para você. São diferentes categorias, com valores 

variados, pensados para suprir as necessidades de cada família de maneira sempre 
acessível. São cinco opções:

• Plano VIP  • Plano Premium  • Plano Essencial
• Plano Econômico  • Plano Pessoa

Se quiser saber mais sobre os planos, ligue para (51) 3036.9660.



QUE TEM MAIS DE UMA OPÇÃO DE DESPEDIDA?
Todos os planos da Krause Assistencial disponibilizam as opções de serviço 
de cremação e cerimônias personalizadas, que garantem homenagens 
belas e marcadas pelo respeito para quem você ama.

QUE PODE REALIZAR SEUS SONHOS COM A KRAUSE ASSISTENCIAL?
Uma vez por semana, é realizado um sorteio de até R$ 40 mil. Esse pode 
ser o diferencial que faltava para conquistar seus objetivos.

QUE PODE VIVER SEM PREOCUPAÇÕES?
Um dos grandes benefícios da Krause Assistencial é oferecer assistência 
financeira complementar em caso de falecimento do titular, garantindo 
segurança à família.

QUE SUA FAMÍLIA ESTÁ BEM PROTEGIDA COM OS PLANOS?
Além da assistência complementar, os planos garantem auxílio-alimentação 
de R$ 120,00 por mês, durante 12 meses, em caso de falecimento do 
titular.

ASSOCIADOS PODEM APROVEITAR DESCONTOS
EM DIVERSOS PARCEIROS

Entre as inúmeras vantagens que a Krause Assistencial oferece, os descontos na área da 
saúde e serviços estão entre os mais procurados pelos associados. Além de um convênio 

com a rede de farmácias Panvel, você também pode marcar consultas, fazer exames e 
cuidar do seu bem-estar com condições especiais. Ligue para 3036.9660 e saiba mais 

sobre os parceiros.

ASSISTÊNCIA FUNERAL DISPONÍVEL 24H
A Krause Assistencial está ao lado do associado sempre que ele precisar. Um dos 

grandes diferenciais dos planos é o atendimento funerário 24 horas, que garante o apoio 
aos associados e suas famílias na difícil hora da perda, independente de quando ela 
aconteça. Tenha o número acima sempre à mão e conte com a Krause Assistencial!
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EM BREVE, VOCÊ VAI CONHECER
ESSE NOVO CANAL DE RELACIONAMENTO

COM TODA A COMUNIDADE.

KRAUSE ASSISTENCIAL EXPANDE PRESENÇA NO VALE DO SINOS E PARANHANA

Cada vez mais, a Krause Assistencial se torna referência em toda a região. Inaugurações de filiais 
e novos postos de atendimento são apenas algumas conquistas dos últimos meses. Confira:

UNIDADES
A Krause Assistencial conta hoje com cinco unidades, prontas

para dar todo o apoio que o associado precisa:
• Novo Hamburgo (matriz) • Sapiranga (filial) • Parobé (filial)

• Taquara (filial) • São Leopoldo (filial)

EM BREVE
E vem mais por aí! 
Aguarde para saber 

mais sobre as 
inaugurações das

filiais em
Dois Irmãos
e Portão!

POSTOS DE ATENDIMENTO
Além das unidades, a Krause Assistencial 

também possui postos de atendimento 
para o fechamento de contratos e outras 

necessidades. São eles:

• Estância Velha
• Ivoti

• Campo Bom 

EM BREVE, VOCÊ VAI CONHECER
ESSE NOVO CANAL DE RELACIONAMENTO

COM TODA A COMUNIDADE.

NOSSO SITE ESTÁ

QUASE
PRONTO!

KRAUSE ASSISTENCIAL EXPANDE PRESENÇA NO VALE DO SINOS E PARANHANA

Cada vez mais, a Krause Assistencial se torna referência em toda a região. Inaugurações de filiais 
e novos postos de atendimento são apenas algumas conquistas dos últimos meses. Confira:

UNIDADES
A Krause Assistencial conta hoje com cinco unidades, prontas

para dar todo o apoio que o associado precisa:
• Novo Hamburgo (matriz) • Sapiranga (filial) • Parobé (filial)
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NOVO HAMBURGO

EM BREVE
E vem mais por aí! 
Aguarde para saber 

mais sobre as 
inaugurações das

filiais em
Dois Irmãos
e Portão!



Pode anotar na sua agenda:
no dia 23/06, sexta-feira, vai acontecer mais 
uma edição do Chá Baile, evento já tradicional 
em Novo Hamburgo. Os ingressos podem ser 
adquiridos nas filiais da Krause Assistencial 
ou da Assiste Bem por apenas R$ 10,00 + 1 
litro de leite, que será doado a instituições 
de caridade. Garanta já a sua presença!

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK
Ainda não nos segue no Facebook? O que está esperando? A página da Krause Assisten-

cial está sempre trazendo novidades, informações sobre eventos e promoções, para os 
associados não perderem nada sobre a empresa. Siga lá: 

   krauseassistencial

PRÓXIMA EDIÇÃO
DO CHÁ BAILE JÁ TEM
DATA MARCADA

NOVOS
PARCEIROS

IN IMAGEM E NEUROCIRURGIA (São Leopoldo)
Fone: 3414.6050 | Especialidades: Ecografia Geral,
Mamografia e Neurocirurgia

CLÍNICA HACKMANN (Taquara)
Fone: 3542.1034 | Especialidades: Ortopedia e
Traumatologia

SORRIDENTES APARELHOS DENTÁRIOS (Taquara)
Fone: 3541.6551 | Especialidade: Ortodontia

FISIOVIDA – CLÍNICA DE FISIOTERAPIA (Taquara)
Vera Regina Belmonte da Silva
Fone: 99192.3529 | Especialidade: Fisioterapia

VACIX – CLÍNICA DE VACINAS (Novo Hamburgo)
Fone: 3939.1322 | Especialidade: Vacinação

ESCOLA CONQUISTADORA (Novo Hamburgo
| São Leopoldo | Taquara)
Fone: 3035.5449
:: Educação de Jovens e Adultos EAD: 20% de desconto
:: Pré-Vestibular Unificado: 20% de desconto
:: Isenção da Inscrição na Graduação e Pós-Graduação EAD Ulbra
(apenas Novo Hamburgo)

FISIOVIDA


