
MANUAL DE ASSISTÊNCIA 

VIDA 

ASSISTÊNCIA VÍTIMA DE 
CRIME 



 

 

Prezado(a) Segurado(a), 

Primeiramente gostaríamos de parabenizá-lo pela decisão de contratar a Assistência 
Vítima de Crime 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. Atos violentos são as situações em que o segurado tenha sofrido algum dano físico ou psicológico 

por roubo, agressões físicas ou tentativa de sequestro, desde que comunicados à autoridade 

policial. 

 

2. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

2.1. O serviço da Assistência Vítima de Crime será prestado 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 serviço que necessita. 

 

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

 
2.1.1. TRANSPORTE APÓS ALTA HOSPITALAR 

No caso de o Segurado ter obtido o tratamento sob internação no local do evento, decorrente de 

Atos Violentos com posterior alta hospitalar e não apresentar condições para retornar a sua 

Residência Habitual como passageiro regular, comprovado por relatório médico, a Assistência 

providenciará um transporte até o local a residência habitual do Segurado ou local indicado por 

ele. 

 

Limite: Transporte de linha regular determinado pela Assistência, limitado a 01 (uma) intervenção 

durante a vigência.  

 

Franquia Quilométrica: Este serviço estará disponível, desde que o Segurado esteja a mais de 50 

km (cinquenta quilômetros) de distância da sua Residência Habitual local onde estiver hospedado. 

 

2.1.2. TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES 

A Assistência garante a transmissão de mensagens urgentes, realizadas por telefone, do Segurado 

desde que se refiram a quaisquer dos eventos referentes às modalidades de prestação previstas 

neste manual. 

 

2.1.3. CHAVEIRO RESIDENCIAL  

Se o Segurado em razão da perda das chaves em decorrência de atos violentos, seja impedido de 

acessar as dependências internas (portões e portas de entrada) de sua residência e não havendo 
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alternativa para que o mesmo entre na sua residência, a Assistência enviará um profissional para 

abertura de portas e/ou portões.  

Ficam cobertas as despesas com o envio do chaveiro a residência habitual do Segurado bem como, 

quando necessário, a confecção de uma cópia da chave desde que a mesma seja de modelo 

simples.  

 

Nota: Serão de responsabilidade do Segurado, o pagamento de possíveis custos com peças as 

quais forem identificadas e autorizadas pelo mesmo ao prestador de serviços, no que se refere à 

efetiva troca e/ou as compras destas no local do evento ou custo de execução que excederem o 

limite descrito na cobertura.  

 

Limite: Até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por evento, limitado a 02 (duas) intervenções 

durante a vigência do Regulamento de Assistência. 

 

2.1.4. INFORMAÇÕES EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS 

No caso de perda ou roubo de documentos em decorrência de Atos Violentos, a Assistência 

fornecerá ao Segurado informações e orientações para a obtenção de documentos provisórios ou 

definitivos. 

 

2.1.5. TRANSPORTE DO USUÁRIO 

Na ocorrência de Atos Violentos contra o Segurado onde não haja condição de retorno para sua 

residência habitual ou local onde estiver hospedado, devido ao roubo de seus documentos pessoas 

e/ou carteira, a Assistência providenciará um transporte até o local indicado pelo mesmo. 

Caso o Segurado queira registrar o Boletim de Ocorrência (B.O.), a Assistência se responsabilizará 

somente por seu transporte até a delegacia de polícia mais próxima do local do evento. 

 

Limite: Transporte de linha regular determinado pela Assistência, sendo para o retorno à 

residência habitual ou hotel onde se encontre hospedado ou até a delegacia mais próxima do local 

do evento (caso o Segurado queira registrar o Boletim de Ocorrência), limitado a 01 (uma) 

intervenção durante a vigência.  

 

Franquia Quilométrica: Este serviço estará disponível, desde que o Segurado esteja a mais de 50 

km (cinquenta quilômetros) de distância da sua Residência Habitual ou local onde estiver 

hospedado. 

 

2.1.6. ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA 

Na ocorrência de Atos Violentos contra o Segurado onde o mesmo se encontre abalado 

emocionalmente, a Assistência disponibilizará um profissional técnico em psicologia, por meio de 

sua rede credenciada, para fornecer orientação psicológica por telefone específico aos itens a 

seguir: 
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• Acolher o (a) Segurado (a) com maior fragilidade psíquica; 

• Identificar os fatores relacionados à condição desencadeadora do contato; 

• Orientar, quando necessário, a buscar acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico; 

• Informar sobre a importância do acompanhamento psicológico; 

• Ressaltar a importância do acompanhamento psiquiátrico e o uso correto das medicações 

prescritas, quando necessárias; 

• Fornecer dicas para a manutenção da saúde mental; 

• Esclarecer as diferenças entre Tristeza e Depressão; 

• Instruir sobre as comorbidades do uso abusivo de álcool e drogas e lugares de apoio presencial. 

 

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira das 08h às 18h, excluindo sábados, domingos e 

feriados. 

 

3. ÂMBITO GEOGRÁFICO  

3.1. O âmbito de atendimento para os serviços de Vítima de Crime será exclusivamente em Território 

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

 

4. EXCLUSÕES GERAIS 

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

• Despesas com peças para troca e conserto de fechadura, trancas que se encontram danificadas. 

• Despesas com cópias adicionais das chaves. 

• Fechaduras keso ou similares, pelo fato de o cilindro das mesmas não permitir abertura pelos 
métodos convencionais. Desta forma o serviço será possível somente pelo próprio fabricante e/ou 
suas revendas com assistência técnica. 

• Serviços solicitados diretamente pelo Segurado, sem prévio consentimento da Assistência;  

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

• Despesas com assistências por gravidez e parto; 

• Doenças prédiagnosticadas ou preexistentes à data da contratação da assistência; 

• Evoluções naturais e complicações de doenças preexistentes; 

• 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 derivada de práticas desportivas em competição de caráter profissional por parte do 
segurado. 

 

5. CANCELAMENTO DOS DIREITOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A Assistência Vítima de Crime, cancelará automaticamente (independentemente de notificação 

prévia), os serviços indicados neste Regulamento, nas seguintes situações: 



 

   
 7 

 

Manual de Assistência 
Vítima de Crime 
Versão 08/2021 

Unimed Seguradora S.A. - CNPJ/MF 92.863.505/0001-06 - Reg. SUSEP 694-7 

• O Segurado comprovadamente omitir informações ou fornecer intencionalmente informações 
falsas; 

• Se o Regulamento de Assistência for cancelado. 
 
 

6. 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:  
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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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Atendimento Nacional: 0800 016 6633 | Telefones Contingenciais - Atendimento Nacional: (0XXDDD*) 4000-163| 
 Atendimento ao Deficiente Auditivo: (0XXDDD*) 4000-1611 | 

Ouvidoria: (0XXDDD*) 4000-1285 [*DDD da capital do estado do segurado] ou acesse 
 www.segurosunimed.com.br/ouvidoria ou ligue 0800 001 2565 

www.segurosunimed.com.br 
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