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VIDA 

ASSISTÊNCIA 
VIAGEM NACIONAL 



 

 

Prezado(a) Segurado(a), 

Primeiramente gostaríamos de parabenizá-lo pela decisão de contratar o Produto Unimed 
Viagem Nacional e recebendo como benefício a Assistência Viagem Nacional.  

É com muita satisfação que disponibilizamos o manual dos serviços de assistência e 
ressaltamos a importância da leitura e compreensão das cláusulas que regem os serviços. 

A equipe da Seguros Unimed está à disposição para atendê-lo caso tenha qualquer dúvida 
em relação ao serviço contratado. 

 

Atenciosamente,  

Seguros Unimed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nós é uma honra tê-lo como cliente, por isso colocamos à disposição para mais 
esclarecimentos pelos telefones:  

Atendimento Nacional: 0800 016 6633  

Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611  

Horário de Atendimento: 2ª a 6ª das 8h às 20h (exceto feriados nacionais) 

Ouvidoria: 0800 001 2565 ou acesse: www.segurosunimed.com.br/ouvidoria 
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1. DEFINIÇÕES 

1.1. Acidente Pessoal: Evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, 

involuntário, violento e causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer 

outra causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, parcial ou total, 

do Segurado ou que torne necessário tratamento médico. 

1.2. Apólice de Seguro: Documento emitido pela Seguradora ao Segurado que comprova a aceitação 

do risco. 

1.3. Beneficiários: Além do Usuário, o titular do Bilhete de Seguro, o seu cônjuge ou companheiro(a) e 

o filho ou enteado menor de 21 anos, devidamente comprovado na forma da Lei. 

1.4. Canal de Atendimento de Assistência: É um canal de relacionamento que prestará todo o amparo 

ao Usuário e/ou à Pessoa Usuária em relação aos serviços disponibilizados neste Regulamento de 

Assistência. 

1.5. Doença Súbita e Aguda: Evento mórbido (de causa não acidental) que se manifesta e/ou seja 

contraído durante a vigência do Bilhete de Seguro, e que requeira tratamento médico por parte 

de um médico. 

1.6. Quantidade Máxima de Dias Contratados: Conforme Contratado na Apólice de Seguro. 

1.7. Regulamento de Assistência: O Presente documento que formaliza a contratação dos serviços de 

Assistência Viagem e discrimina seus limites e informa o número do Canal de Atendimento de 

Assistência. 

1.8. Residência Habitual: Casa ou apartamento de uso diário e permanente do titular do Seguro, desde 

que este seja no Brasil. 

1.9. Segurado: Para fins de utilização dos serviços de Assistência Viagem, entende-se por Segurado, os 

funcionários do Estipulante, seu cônjuge e o filho ou enteado menor de 18 anos, devidamente 

comprovado na forma da Lei. 

1.10. Usuário: Entende-se por Usuário, o titular do Seguro desde que tenha residência habitual no Brasil. 

1.11. Viagem Segurada: Período compreendido entre a data de início e término da viagem, conforme 

determinado nas Condições Contratuais. Não se enquadra como Viagem Segurada aquela por 

período indeterminado, seja por excursão ou individualmente, ou por períodos que excedam o 

limite de vigência estipulado no Bilhete de Seguro, bem como, se não reconhecida ou não 

comprovada. 

 

2. LIMITE DE IDADE E FRANQUIA QUILOMÉTRICA  

No que se refere às garantias às Pessoas (item 4, deste manual) não haverá qualquer franquia quilo-
métrica para os serviços descritos, com exceção dos subitens: 
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2.1. Orientação por Perda de Documentos; 

2.2. Informações de Viagem; 

2.3. Localização de Bagagem; 

2.4. Help Desk em Tecnologia; 

2.5. Acompanhamento de Menor/Idoso; 

2.6. Traslado de Executivo. 

Esses serviços somente serão prestados a partir de 100 km (cinquenta quilômetros) da Residência 
Habitual do Usuário. 

 

3. ÂMBITO GEOGRÁFICO E DURAÇÃO  

3.1. O âmbito de atendimento para o Serviço de “Assistência Viagem” será destinado exclusivamente 

em Território Nacional. 

 

4. GARANTIAS DE ASSISTÊNCIA  

As garantias relativas ao Segurado abrangem as modalidades previstas neste item, e serão prestadas de 

acordo com as condições aqui estabelecidas. 

4.1. Orientação por Perda de Documentos 

Quando ocorrer perda, roubo ou furto dos cartões de crédito ou qualquer documento imprescindível 
para o prosseguimento da viagem, o Canal de Atendimento de Assistência fornecerá orientação ao 
Usuário, sobre endereço e telefone de consulados ou embaixadas, telefone para cancelamento de 
cartões de crédito e contato da Companhia Aérea, para ajudá-lo a realizar os procedimentos necessários 
junto às autoridades locais.  

Nota: A responsabilidade da Central de Assistência limita-se à orientação, ficando qualquer despesa ou 
custos ligados à substituição de documentos pessoais, bilhetes aéreos, cartões de crédito roubados ou 
extraviados, por conta do segurado. 

4.2. Informações de Viagem  

O Canal de Atendimento de Assistência fornecerá informações e orientações ao Usuário sobre 
documentos necessários e exigência de vacinas em viagens. 

4.3. Localização de Bagagem 

Caso a bagagem seja extraviada durante o transporte, sob a responsabilidade da Companhia Aérea, o 
Canal de Atendimento de Assistência fornecerá a orientação para sua localização. 

Para utilizar este serviço, o Usuário deverá informar o Canal de Atendimento de Assistência, o número 
do PIR (Personal Irregularity Report / Formulário de Irregularidade), fornecido pela Companhia Aérea. 

Nota: O prazo máximo para a busca da bagagem extraviada será de 30 (trinta) dias após a notificação ao 
Canal de Atendimento de Assistência. 
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4.4. Pré Check-in Aéreo  

Por solicitação do Usuário, o Canal de Atendimento de Assistência realizará a antecipação do “check-in 

aéreo" junto à Companhia Aérea. 

4.5. Concierge (reserva em restaurantes, shows ou compra de ingressos). 

Quando solicitado pelo Usuário, o Canal de Atendimento de Assistência fornecerá informações sobre 

procedimentos para realização de reservas em restaurantes, shows ou compra de ingressos. 

Se autorizado pelo Usuário, efetivará a reserva em seu nome, cabendo o Usuário informar o número de 

pessoas, data, horário da reserva e se deseja ou não setor de fumantes. 

Nota 1: Será de responsabilidade do Usuário o pagamento de todas as despesas realizadas. 

Nota 2: A efetivação da reserva estará sujeita à disponibilidade na data e horário solicitado. 

4.6. Help Desk em Tecnologia 

Quando solicitado pelo Usuário, o Canal de Atendimento de Assistência providenciará a instalação ou 

reparo de equipamentos como Notebook, Smartphone (Android, Blackberry e iOS) e Tablets (Android e 

iOS), desde que tecnicamente possível através do suporte técnico por telefone ou Acesso Remoto. 

Considerar: 

• Armazenamento seguro para documentos altamente sigilosos, tais como informações de cartões 

de credito, extratos bancários, passaportes, entre outros; 

• Acesso com exigência de autenticação biométrica; 

• Combinação de rosto, voz e PIN configurável pelo usuário; 

• 1 GB de armazenamento criptografado; 

• Pode ser acessado a partir de aplicativo para Windows, IOS e Android. 

Nota 1: A imagem e a voz do Usuário serão gravadas durante a ativação do produto, criptografadas e 

armazenadas em um datacenter de alta segurança. Elas são autenticadas quando os arquivos pessoais 

precisam ser acessados.  

Nota 2: A comunicação no dispositivo e na nuvem será através de um canal criptografado. 

4.7. Pet Viagem 

Em caso de hospitalização do Usuário que retardar seu regresso, devidamente comprovada por laudo 

médico, o Canal de Atendimento de Assistência, providenciará a hospedagem do animal de estimação 

(cães e gatos) em estabelecimentos credenciados. 

Nota 1: O Hotel Veterinário somente aceita animais devidamente vacinados e que tenham carteira de 

vacinação, comprovando que de fato tomaram todas as doses necessárias. 

Nota 2: O Usuário deverá encaminhar ao o Canal de Atendimento de Assistência o laudo médico 

comprovando a sua hospitalização. 
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Limites: Limitado a R$ 500,00 (quinhentos reais) por toda a estadia. 

4.8. Transmissão de Mensagens Urgentes 

O Canal de Atendimento de Assistência providenciará a transmissão de mensagens urgentes, por 
telefone, desde que se refiram a Acidente ou Doença Súbita ou Aguda durante a viagem do Usuário. 

4.9. Acompanhamento de Menor/Idoso 

Se o Usuário sofrer Acidente Pessoal coberto ou Doença Súbita e Aguda durante a viagem, não possuir 
condições físicas, e estiver viajando com um menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos sob sua responsabilidade, o Canal de Atendimento de Assistência 
fornecerá informações sobre procedimentos de embarque do menor ou idoso desacompanhado. 

4.10. Traslado de Executivo 

Se o Usuário for impedido de prosseguir com sua viagem de negócios, devido à internação médica, desde 
que decorrente Acidente Pessoal coberto ou Doença Súbita e Aguda, o Canal de Atendimento de 
Assistência providenciará uma passagem aérea, classe econômica, sujeita à disponibilidade de assento, 
para outro funcionário designado pela empresa a fim de substituí-lo na atividade profissional. 

Limite: 1 (um) passagem em classe econômica, limitado a 1 (um) utilização durante o período da viagem 
segurada. 

 

5. EXCLUSÕES  

5.1. Não serão concedidas as prestações de assistências previstas nos itens anteriores quando em 

decorrência de:  

• Serviços solicitados diretamente pelo usuário, sem prévio consentimento do canal de 
atendimento de assistência, exceto nos casos de força maior ou impossibilidade material 
comprovada. 

• Despesas correspondentes a assistências médicas, farmacêuticas, hospitalares e odontológicas 
despendidas pelo usuário no brasil anterior a viagem. 

• Tratamento de doenças ou lesões que se produzam como consequência de doença crônica ou 
diagnosticada anteriormente ao início da viagem. 

• Assistência a todo e qualquer evento que resulte em lesão ou morte, causadas direta ou 
indiretamente, por atividades criminosas ou dolosas do usuário. 
 

• Despesas com aquisição de próteses, órteses, óculos e lentes de contato. 

• Despesas com assistências por gravidez e parto. 

• Despesas com o tratamento de doenças nervosas, neuroses, psicoses, inclusive traumática ou 
puerperal, bem como as causadas por epilepsia traumática ou essencial, que exijam 
internação, psiquiatria, psicanálise, psicoterapia ou sonoterapia. 

• Assistência a eventos decorrentes da prática de esportes em caráter profissional.  
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5.2. Excluem-se ainda das prestações e serviços do canal de atendimento de assistência, as derivadas 

de: 

 

a) Caso fortuito ou força maior dentre eles: 
 

• Atos de terrorismo, revoltas populares, greves, sabotagem, guerras e quaisquer 
perturbações de ordem pública. 

• Atos ou atividades das forças armadas ou de forças de segurança em tempos de paz. 

• Os eventos que tenham por causa irradiações provenientes da transmutação ou 
desintegração nuclear ou da radioatividade. 
 

• Eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, tais como: 
inundações, terremotos, erupções vulcânicas, tempestade ciclônicas atípicas, furacões, 
maremotos, quedas de corpos siderais, meteoritos, etc. 
 

5.3. Ficam excluídos das prestações previstas neste contrato os atos praticados por ação ou omissão 

do usuário, causados por má fé. 

 

6. COMUNICAÇÃO  

6.1. Quando necessário o acionamento dos serviços de assistência, a Pessoa Usuária e/ou seu 

Representante Legal deverá contatar o Canal de Atendimento de Assistência pelo telefone, 

informando seu nome completo, número de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), 

número do Regulamento de Assistência, bem como a descrição dos serviços que necessita.  

• Canal de Atendimento de Assistência: 0800 727 3053 
 

7. CANCELAMENTO DOS DIREITOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

7.1. O Canal de Atendimento de Assistência cancelará automaticamente (independentemente de 

notificação prévia), os serviços indicados neste Regulamento de Assistência, nas seguintes 

situações: 

• O Usuário comprovadamente, após a análise do Canal de Atendimento de Assistência, ter 
omitido informações ou fornecido intencionalmente informações falsas; 
 

• O Usuário causar ou provocar intencionalmente um fato que dê origem à necessidade de 
prestação de qualquer um dos serviços aqui descritos; e 
 

• Se o Regulamento de Assistência não estiver vigente, for cancelado ou suspenso por motivo de 
inadimplência. 
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8. CANAIS DE COMUNICAÇÃO  

Conheça os canais de Comunicação que a Seguros Unimed oferece a você:  

• CENTRAL DE RELACIONAMENTO  

Atendimento Nacional: 0800 016 6633  

Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611  

Horário de Atendimento: 2ª a 6ª das 8h às 20h (exceto feriados nacionais) 

 

• FALE CONOSCO  

www.segurosunimed.com.br /faleconosco 

 

• OUVIDORIA  

A Seguros Unimed, sempre preocupada em garantir a satisfação de seus clientes, instituiu a Ouvidoria, 
que tem como principal função estreitar o relacionamento com os clientes, mediante a defesa dos seus 
direitos, esclarecendo-os dos seus direitos e deveres, com o propósito de prevenir e solucionar conflitos. 

É um canal de acesso e comunicação diferenciado, em função das suas características de autonomia, 
independência e imparcialidade.  

Ela não substitui e nem invalida a atuação dos canais de atendimento hoje existentes na Companhia, mas 
está sempre pronta a atendê-lo caso não tenha obtido sucesso em seu pedido e/ou reclamação junto aos 
outros canais como: Fale Conosco, Central de Relacionamento e outras áreas competentes.  

 

Por meio da Ouvidoria, os clientes podem apresentar suas solicitações que são: as manifestações, recla-
mações, consultas, comentários, críticas, sugestões e elogios. 

 

Quem pode recorrer à Ouvidoria da Seguros Unimed:  

Todos os segurados (Pessoas Físicas e Jurídicas), seu representante legal, procurador, beneficiários, 
corretores (atuando em nome dos segurados), que tenham esgotado as tentativas de solução do proble-
ma junto aos demais canais de comunicação da empresa, e que não concordem com a decisão adotada 
pela área responsável e/ou não obtiveram sucesso em seus pleitos junto a Seguros Unimed, e ainda, que 
não tenham recorrido à esfera judicial.  

 

Como e onde recorrer:  

As manifestações direcionadas à Ouvidoria Seguros Unimed, podem ser efetuadas preferencialmente por 
escrito, contendo, no mínimo:  

• O nome do segurado, CPF ou CNPJ, ramo do seguro, número da apólice / proposta, número do sinistro 

(se houver), descrição detalhada do assunto, telefone, e-mail e endereço para contato.  
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As manifestações podem ser enviadas das seguintes formas:  

• Pelo site: www.segurosunimed.com.br /ouvidoria/ e preencha o formulário.  

• Por e-mail: ouvidoria@segurosunimed.com.br  

• Por carta, diretamente à Ouvidoria da Seguros Unimed, endereçada à: Seguros Unimed – Ouvidoria - 

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346 - Cerqueira César - São Paulo – SP - CEP 01410-901  

• Por telefone: 0800 001 2565, no horário das 9 às 18 horas em dias úteis.  

• Presencial, com atendimento no horário das 9 às 18 horas, em dias úteis, na sede da Seguros Unimed 

localizada na: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346 - Cerqueira César - São Paulo - SP - CEP 01410-

901 
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