
MANUAL DE ASSISTÊNCIA 

VIDA 

ASSISTÊNCIA KIDS 



 

 

Prezado(a) Segurado(a), 

Primeiramente gostaríamos de parabenizá-lo pela decisão de contratar a Assistência Kids 
e por escolher a Seguros Unimed para ser a Seguradora que irá proteger você e seus 
beneficiários. 

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. Segurado é o titular da apólice de seguro contratada junto a Seguros Unimed desde que tenha 

residência habitual no Brasil. 

1.2. Minha Primeira Assistência são serviços que visam dar suporte a algumas ações a serem realizadas 

no ambiente residencial. 

1.3. Bitdefender Internet Security é o serviço de assistência tecnológica, cibersegurança, 

monitoramento antifraude de cartões e localização de dispositivos, 

 

2. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

2.1. Os serviços da “Minha Primeira Assistência” serão prestados de acordo com a solicitação prévia 

do Segurado, respeitando as condições estabelecidas, os riscos expressamente excluídos, âmbito 

territorial do serviço e demais restrições definidas neste manual.  

• Imprescindível solicitar o serviço através da Central de Atendimento, pelo telefone nº 0800 
055 5430, informando nome, CPF, local onde se encontra e o serviço que necessita. 
 

• Em nenhuma hipótese haverá reembolso de despesas para serviços solicitados 
diretamente pelo segurado a terceiros. 

 
2.1.1. INSTALAÇÃO DE FITAS ANTIDERRAPANTE: 

Quando solicitado pelo Segurado, a Assistência encaminhará um profissional para a instalação de 

fitas antiderrapantes em escadas e tapetes (áreas internas ou externas). 

 

Limites: Limitado à instalação de 15 (quinze) metros de fita antiderrapante. 

2.1.2. PROTETORES DE QUINAS E PORTAS 

Quando solicitado pelo Segurado, a Assistência encaminhará um profissional para a instalação de 

protetores para cantos de mobílias e portas. 

 

Limites: Limitado à instalação de 04 (quatro) cantos ou portas, indicados pelo segurado. 

2.1.3. PROTEÇÃO DE CORRIMÃO E ESCADAS 

Quando solicitado pelo Segurado, a Assistência encaminhará um profissional para a instalação de 

rede de proteção entre os espaços do corrimão e escadas (áreas internas ou externas). 

 

Limites: Limitado à instalação de 02 (dois) metros de rede de proteção. 

2.1.4. PROTETOR DE FOGÃO 

Quando solicitado pelo Segurado, a Assistência encaminhará um profissional para a instalação de 

protetores/ bloqueadores de bicos de fogão. 
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Limites: Limitado à instalação de protetores em 01 (um) fogão. 

 

2.1.5. INSTALAÇÃO DE PROTETORES DE TOMADAS 

Quando solicitado pelo Segurado, a Assistência encaminhará um profissional para realizar um 

profissional para realizar a instalação de protetores de tomadas. 

 

Limites: Limitado à instalação de protetores em 06 (seis) móveis ou tomadas. 

2.1.6. AVALIAÇÃO DE RISCO DO IMÓVEL 

Quando solicitado pelo Segurado, a Assistência encaminhará um profissional para realizar uma 

avaliação de risco do imóvel, indicando melhorias que devem ser feitas em cada cômodo para 

maior segurança de crianças e bebês. 

 

2.1.7. INSPEÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

Quando solicitado pelo Segurado, a Assistência encaminhará um profissional para realizar a 

inspeção de tomadas e interruptores que possam estar com problemas ou ofereçam algum risco 

à criança. 

 

Horário de Atendimento: Todos os dias, 24 (vinte e quatro) horas por dia. 

Horário Prestação dos Serviços: De segunda à sexta-feira, das 09h às 18h e aos sábados das 09h 

às 13h, exceto domingos e feriados. 

 

2.2. O serviço de “Bitdefender Internet Security” será prestado de acordo com a solicitação prévia do 

Segurado através da plataforma de Proteção Digital Seguros Unimed, conforme segue abaixo: 

a) Acessar o site https://protecaodigital.segurosunimed.com.br; 

b) Efetuar o login utilizando a licença recebida por e-mail; 

c) Inserir os dados solicitados, quando da ativação do serviço; 

d) Logo após a inserção dos dados, clicar em salvar. 

Nota: O Segurado é integralmente responsável pelas informações prestadas e inseridas na 
plataforma, se comprometendo a inserir somente dados que sejam de sua titularidade. 
 

2.2.1. ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA REMOTA: 

Acesso a suporte técnico especializado para tratar qualquer incidente relacionado à equipamentos 
de informática. 

O serviço de Assistência à Tecnologia Remota será realizado através das ferramentas de: 

• chat e controle remoto; 

• telefone de suporte (somente em momentos em que o Segurado não tem acesso à Internet). 
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Incluirá assistência com os seguintes tipos de incidentes: 

• Solução de problemas do segurado com o dispositivo (problemas com dispositivos, acesso à 
Internet, e-mail, vírus e outros problemas gerais); 

• Suporte para aplicativos mais comuns (pacote Office, e-mail, navegação na Internet, 
antivírus, firewall, processamento gráfico e outros aplicativos usados com frequência); 

• Configuração do sistema operacional; 

• Conexão de dispositivos uns aos outros (impressoras, scanner, câmeras de vídeo etc.) 

• Problemas de conexão à Internet (WiFi ou conexão com fio); 

Os dispositivos suportados incluem smartphones Windows PC, MAC OSX, Android e IOS, Tablets e 
periféricos para se conectar a eles. 

O serviço abrangerá os sistemas operacionais suportados por seus fabricantes e será fornecido 
nos seguintes elementos: 

a) Software: 

Em geral, o escopo do serviço de suporte de TI é fornecido em sistemas operacionais e aplicativos 
comumente usados no ambiente doméstico, em todas as versões suportadas pelos fabricantes. 

A seguir estão os principais aplicativos e sistemas suportados pelo serviço: 

• Sistemas operacionais: versões do Microsoft Windows, Mac OSX, Android e iOS suportados 
por seus fabricantes. 

• Programas do Office: Microsoft Office, Microsoft Office para MAC, iWorks, Open Office, 
LibreOffice. 

• Navegadores e e-mail: Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Outlook, 
Hotmail, Gmail, Safari, Opera, Thunderbird e Mac OS Mail. 

• Programas multimídia: Adobe Acrobat, Windows Media Player, Real Player, iTunes, iLife, VLC 
Media Player, QuickTime, VLC Player e os principais codecs do mercado. 

• Mensagens instantâneas: Google Hangout e Skype. 

• Compressores: Winzip, Winrar. 

• Software de cópia/registro: Nero, CD Fácil e Roxio Toast. 

• Antivírus e firewalls: Bitdefender, Microsoft Security Essentials, Panda, Symantec, McAfee, 
Kaspersky, Avg, Avast e Firewall Mac OS. 

• Gerenciamento de driver: exclusivamente para sistemas operacionais suportados. 

O serviço cobrirá qualquer outra aplicação ou sistema que substitua ou seja uma evolução do 
acima com o propósito de responder à realidade dos desenvolvimentos de mercado. 

Os serviços de suporte incluídos são: 

• Ajuda na gestão das aplicações suportadas no Centro de Suporte (acima). 

• Instalação e desinstalação de aplicativos suportados. 

• Atualização de versão e service pack para software suportado, desde que o Segurado tenha 
a licença adequada ou a atualização seja gratuita. 

• Configuração de sistemas operacionais e aplicativos suportados. 

• Assessoria sobre requisitos de hardware e software para aplicativos suportados. 
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O serviço é prestado nos sistemas operacionais e aplicativos suportados, sempre sujeito à 
disponibilidade, dependendo do sistema operacional de propriedade do segurado e da posse de 
uma cópia legítima dele, sendo este entendido como a chave e os meios de instalação válida para 
o fabricante. 

b) Hardware 

Todos os serviços de assistência remota descritos abaixo aplicam-se a estações de trabalho Intel 
ou AMD com sistema operacional MS Windowse estações de trabalho Apple com sistema 
operacional MAC OSX com processadores Intel. 

Os serviços de suporte incluídos são: 

• Incidentes em estações de trabalho. 

• Configuração de hardware e sistema operacional. 

• Conexão e configuração de periféricos como impressoras, scanners, teclados, mouse, 
webcams ou digitais, monitores, microfones etc. 

• Uma vez que a mídia com o software original do dispositivo será necessária para realizar 
essas atividades em muitas ocasiões, caso o Segurado não o tenha, os técnicos procurarão e 
baixarão o software do driver disponível na Internet no PC do segurado sempre que possível. 

• O serviço será fornecido de forma remota, eletronicamente através do chat da plataforma 
web ou por telefone, na modalidade 24x7 e sem limite de uso; 
 

2.2.2. ANTIVÍRUS: 

O serviço fornecerá ao segurado, assistência na proteção de dispositivos contra ameaças à 
segurança. 

O serviço é baseado na solução antivírus Bitdefender que proporciona proteção contra infecções, 
ajuda no desempenho de seus dispositivos e está disponível para Windows. 

O Bitdefender Internet Security (Windows) conta com a tecnologia antimalware número um do 
mundo para prevenir contra vírus, spam e tentativas de roubo de identidade com o mínimo 
impacto de desempenho. 

Ele ajudará você a proteger sua conexão Wi-Fi com um firewall bidirecional, protegerá suas 
transações on-line. 

O software deverá ser baixado a partir da plataforma web através da opção apropriada e poderá 
ser instalada em até 5 (Cinco) dispositivos. 

 

2.2.3. CONTROLE PARENTAL: 

O serviço de Controle Parental, permite restringir o acesso à internet a determinadas aplicações 
para evitar que os seus filhos vejam conteúdos inapropriados. 

Controla as páginas web que os filhos poderão visitar e inclusive o horário que poderão fazê-lo. 
Esta é a funcionalidade mais importante e permite aos pais consultarem tanto as páginas mais 
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visitadas pelos filhos como também configurar uma lista de webs às quais eles queiram limitar o 
acesso. 

O segurado terá acesso a uma aplicação de controle parental que lhe permitirá identifica-lo como 
“pai” para controlar o acesso à informação e localização dos dispositivos móveis identificados 
como “filhos”. 

O acesso é limitado aos dispositivos que já possuem o antivírus instalado. 

 

2.2.4. Antifraude de Cartões Bancários: 

O serviço consiste no uso de uma ferramenta de monitoramento, na detecção proativa do roubo 
de informações pessoais identificáveis (IPI) e dados confidenciais que possam ser identificados 
como comprometidos na Internet. 

Caso nossos sistemas detectem que o cartão indicado pelo segurado, foi divulgado em repositórios 
suspeitos, informaremos o segurado para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

O acesso ao serviço será feito através da opção apropriado da plataforma web, efetuando a 
solicitação via formulário, limitado a 1 (um) cartão por titular do serviço. 

 

3. LIMITE DE UTILIZAÇÃO  

3.1. Minha Primeira Assistência: prevê 03 (três) serviços no mesmo atendimento, limitada a 01 (uma) 

intervenção durante a vigência da apólice de seguro. 

 

4. CARÊNCIA 

4.1. Bitdefender Internet Security: 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data do início de vigência. 

 

5. ÂMBITO GEOGRÁFICO  

5.1. O âmbito de atendimento para os serviços de Assistência Kids será exclusivamente em Território 

Nacional, durante a vigência da apólice de seguro contratada junto a Seguros Unimed e somente 

para as cidades com população acima de 200.000 (duzentos mil) habitantes. 

 

6. EXCLUSÕES GERAIS 

6.1. Além das exclusões já informadas neste manual, excluem-se também:  

• Despesas com materiais para execução dos serviços que ultrapassem a altura máxima permitida 
de 3,5 metros;  
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• Despesas de qualquer natureza superiores aos limites de responsabilidade da assistência ou, 
ainda, contratados diretamente pelo segurado, que não seja por intermédio da assistência;  

• Custo de aquisição de equipamentos, materiais e elementos de instalação, fixação para melhoria, 
manutenção e/ou reparo;  

• Quebras e danos do (s) material (is) e equipamento (s) no momento de sua remoção, instalação 
e/ou locomoção, exceto se o dano for causado pelo prestador de serviço;  

• Serviços solicitados diretamente pelo segurado, sem a autorização prévia da assistência, exceto 
nos casos de força maior devidamente comprovada; 

• Serviços solicitados por pessoa não autorizada ou não competente; 

• Reembolso de quaisquer tipos de despesas; 

• Assistências solicitadas fora do período de vigência; 

• Serviços realizados para terceiros que não o segurado; 

• Intervenção junto a qualquer empresa e sistema em que os dados tenham sido localizados e/ou 
violados; 

• Assistência aos atos praticados por ação ou omissão segurado, causados por má fé; 

• Prestação dos serviços de orientação quando não houver cooperação por parte do segurado, no 
que se refere às informações requisitadas pelo canal de atendimento de assistência (por exemplo, 
o fornecimento de dados imprescindíveis ao atendimento). 
 

Excluem-se ainda das prestações e coberturas da Assistência, as derivadas de: 

•  Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas;  

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

• Atos ou atividades de forças armadas ou de forças de segurança em tempos de paz; 

• Os eventos que tenham por causa irradiações provenientes da 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; 

• Os eventos que tenham por causa irradiações provenientes da transmutação ou desintegração 
nuclear ou da radioatividade que impeçam a prestação dos serviços. 

• Atos praticados por ação ou omissão do segurado, causadas por má fé. 
 

OBS.:  

1. Os serviços da “minha primeira assistência” somente serão prestados na presença do responsável 
da Residência Assistida que deverá acompanhar todas as etapas do atendimento. 

 

2. Na hipótese de o segurado não se encontrar no local previamente agendado ou não estiver com 
todo o material e peças necessárias para a realização dos serviços, conforme orientação prévia da 
Central de Assistência, o comparecimento do profissional encaminhado Assistência será 
considerado como serviço executado. 

 

3. A compra dos materiais necessários para a execução dos serviços previstos neste Regulamento e 
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posterior agendamento dos serviços, deverá ser efetivada pelo segurado no prazo máximo de até 
10 (dez) dias contados da data da primeira visita do profissional indicado pela Assistência, sob 
pena de ser considerado como serviço executado e eventual continuidade dos serviços será 
registrada como nova intervenção. 

 
 

7. CANCELAMENTO DOS DIREITOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. A Assistência Kids cancelará automaticamente (independentemente de notificação prévia), os 

serviços indicados neste Regulamento de Assistência, nas seguintes situações: 

• O Segurado comprovadamente, após a análise da Assistência, ter omitido informações ou 
fornecido intencionalmente informações falsas; 

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

• Se a Assistência não estiver vigente, for cancelada ou suspensa por motivo de inadimplência. 
 
 
 

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 
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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.  

 

 

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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