
MANUAL DE ASSISTÊNCIA 

VIDA 

ASSISTÊNCIA 
AUTO 24H 



 

 

Prezado(a) Segurado(a), 

Primeiramente gostaríamos de parabenizá-lo pela decisão de contratar a Assistência Auto 
24h 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. Condutor Habitual: Entende-se por Condutor Habitual, além do Segurado, a pessoa física 
devidamente habilitada indicada por ele, para conduzir o Veículo Assistido. 

1.3. Assistência Emergencial: Entende-se por Assistência Emergencial, toda solicitação de 
reparo e atendimento ao Veículo Assistido, ao Segurado ou ao Condutor Habitual de caráter 
imediato. 

1.4. Imobilização Técnica: Entende-se por imobilização técnica quando o Veículo Assistido não 
possuir condições técnicas de circular pelos próprios meios, e estiver impedido de assim fazê-lo, 
devido a conter no mínimo um farol queimado, vidro ou limpador de para-brisas quebrados. 

1.5. Pane: Entende-se por pane todo defeito de origem mecânica ou elétrica do Veículo 
Assistido, reconhecidos pelo respectivo fabricante, que impeça o deslocamento do Veículo 
Assistido por seus próprios meios. 

1.6. Pane Seca: Quando o Veículo Assistido não puder circular devido à falta de combustível. 

1.7. Acidente: Entende-se por Acidente o evento com data caracterizada e específica, isolado e 
involuntário, decorrente da colisão, abalroamento ou capotagem envolvendo direta ou 
indiretamente o Veículo Assistido e que impeça o mesmo de se deslocar por seus próprios meios. 

1.8. Veículo Assistido: Entende-se por Veículo Assistido o veículo designado pelo titular no 
Regulamento de Assistência com peso máximo até 3.500 Kg, com idade igual ou inferior a 10 (dez) 
anos, a contar da data de sua fabricação constante na nota fiscal. 

1.9. Franquia Quilométrica: É a quilometragem mínima exigida desde o Domicílio do Segurado 
para início da prestação dos serviços de assistência previstos neste Manual de Assistência. 

 

2. COMUNICAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 

2.1. O Serviço de Assistência Auto 24h 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, serviço que necessita, dados do 
veículo e demais informações necessárias e solicitadas pelo atendente no momento do contato. 
 
 IMPORTANTE: Os serviços da Assistência Auto 24h somente serão prestados mediante 
autorização prévia e expressa da Central de Atendimento. Os serviços ora contratados, 
consistem na prestação de serviço, motivo pelo qual, em nenhuma hipótese, haverá pagamento 
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e/ou reembolso de quaisquer despesas incorridas pelos serviços contratados diretamente pelo 
Segurado. 

 

3. SERVIÇOS DISPONÍVEIS 
3.1. Os serviços relativos à Assistência Auto 24h abrangem as modalidades a seguir 
relacionadas, e serão prestadas conforme descritas abaixo: 

 
3.2. SOCORRO MECÂNICO E/OU ELÉTRICO 
 Na ocorrência de Pane, o Canal de Atendimento de Assistência providenciará o envio de 
um profissional para efetuar os reparos necessários, se tecnicamente possível. Este serviço 
contempla somente serviços simples e paliativos, possíveis de serem prestados no local, como por 
exemplo: troca de fusível ou conexão de bateria.  
 Importante: Será de exclusiva responsabilidade do Segurado e/ou do Condutor Habitual, 
após sua aprovação, o pagamento de possíveis custos com a efetiva troca e/ou compras de peças 
que forem identificadas como necessárias para a efetivação dos serviços. 
 Limite de Utilização: R$ 200,00 (duzentos reais) por intervenção, limitado a 01 (uma) 
intervenção durante o período de vigência do serviço de assistência. 
 Horário de Atendimento e Prestação dos Serviços: Todos os dias, 24 (vinte e quatro) horas 
por dia. 
 Franquia Quilométrica: Sem limite. 
 
3.3. REBOQUE 
 No caso em que o Veículo Assistido não puder circular e não for possível fazer seu reparo 
no próprio local por Pane, Acidente ou quando recuperado de roubo ou furto, o Canal de 
Atendimento de Assistência providenciará o reboque do Veículo Assistido até a oficina indicada 
pelo Segurado ou Condutor Habitual ou até a delegacia.  
 Importante: Não havendo oficina em funcionamento no momento do atendimento, o 
Veículo Assistido será rebocado por guincho credenciado e será providenciada sua guarda até o 
início do expediente comercial, quando, após, será disponibilizado um novo guincho para a 
conclusão do serviço.  
 Importante: Nos casos de Imobilização Técnica será disponibilizado, sem restrições de 
horários, reboque até o auto elétrico ou oficina indicada (o) pelo Segurado ou Condutor 
Habitual. 
 Limite de Utilização: Até 50 km (cinquenta quilômetros) por intervenção, contemplando 
gastos com pedágios e balsas limitado a 01 (uma) intervenção durante o período de vigência do 
serviço de assistência. 
 Horário de Atendimento e Prestação dos Serviços: Todos os dias, 24 (vinte e quatro) horas 
por dia. 
 Franquia Quilométrica: Sem limite. 
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3.4. TROCA DE PNEU 
 No caso de impossibilidade de o Segurado ou Condutor Habitual conduzir o Veículo 
Assistido devido a problemas com pneu furado ou avariado, o Canal de Atendimento de Assistência 
encaminhará um prestador de serviços para efetuar a troca do pneu furado ou avariado pelo pneu 
sobressalente (“estepe”) do Veículo Assistido, desde que o referido estepe esteja em boas 
condições e que sejam disponibilizadas as ferramentas para a efetiva troca. 
 Limite de Utilização: Sem limite monetário e limitado a 01 (uma) intervenção durante o 
período de vigência da Assistência. 
 Horário de Atendimento e Prestação dos Serviços: Todos os dias, 24 (vinte e quatro) horas 
por dia.  
 Franquia Quilométrica: Sem limite. 
 Além das exclusões gerais constantes neste Manual de Assistência (item 5), estão 
excluídos especificamente deste serviço: As despesas referente ao reparo/troca de câmara, 
bicos, rodas e aquisição de novo pneu. 
 
3.5. PANE SECA 
 Na hipótese de Pane Seca, o Canal de Atendimento de Assistência providenciará o reboque 
do Veículo Assistido até o posto de abastecimento mais próximo.  
 Importante: O custo com o combustível será de responsabilidade exclusiva do Segurado.  
 Importante: O Segurado será o único responsável por eventuais multas que venha a 
sofrer em virtude da imobilização do Veículo Assistido por falta de combustível, previstas no 
Código Nacional de Trânsito, Lei nº 9503 de 23 de setembro de 1997. 
 Limite de Utilização: Até 50 Km e 01 (uma) intervenção durante o período de vigência do 
Regulamento de Assistência. 
 Horário de Atendimento e Prestação dos Serviços: Todos os dias, 24 (vinte e quatro) horas 
por dia.  
 Franquia Quilométrica: Sem limite. 
 

4. ÂMBITO GEOGRÁFICO  

4.1. O âmbito de atendimento para os serviços de Assistência Auto 24h ao Veículo Assistido 
será exclusivamente em Território Nacional, durante a vigência da apólice de seguro contratada 
junto a Seguros Unimed. 

 

5. EXCLUSÕES GERAIS 

5.1. Além das exclusões já informadas neste manual, não serão prestados os serviços quando:  

 O pagamento e/ou reembolso de quaisquer serviços providenciados diretamente pelo 

Segurado ou Condutor habitual; 
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 Assistência ao veículo destinado ao transporte público de mercadorias ou passageiros 

(incluindo, por exemplo, táxi ou serviços assemelhados regulamentados);  

 Assistência aos veículos de aluguel; o pagamento e/ou reembolso de despesas de 

qualquer natureza; 

 A prestação dos serviços quando não houver cooperação por parte do Segurado ou 

condutor habitual, no que se refere às informações requisitadas pelo canal de atendimento de 

assistência (por exemplo, o fornecimento de dados imprescindíveis ao atendimento); 

 Assistência derivada de práticas desportivas em competição de caráter profissional por 

parte do condutor habitual bem como, a participação do veículo assistido em competições, 

apostas ou provas de velocidade;  

 Assistência derivada de panes repetitivas que caracterizam manifesta falta de 

manutenção do veículo assistido; 

 Assistência aos ocupantes do veículo assistido, transportados gratuitamente em 

consequência de "auto-stop" (carona) e àqueles que ultrapassem a capacidade nominal do 

veículo assistido; 

 Assistência ao Segurado/Condutor habitual ou ao veículo assistido quando em trânsito 

por estradas ou caminhos de difícil acesso a veículos comuns, impedidos ou não abertos ao 

tráfego, de areias fofas ou movediças; 

 Assistência para veículos de aluguel; 

 Reboque para alteração de oficina e/ou remoção quando o veículo assistido estiver 

sendo reparado dentro de uma oficina. 

 

5.2. Excluem-se ainda das prestações e coberturas da Assistência Auto 24h, as derivadas de: 

 Atos de terrorismo, revoltas populares, greves, sabotagem, guerras e quaisquer 

perturbações de ordem pública que impeçam a prestação dos serviços; 

 Atos ou atividades das forças armadas ou de forças de segurança em tempos de paz que 

impeçam a prestação dos serviços; 

 Os eventos que tenham por causa irradiações provenientes da transmutação ou 

desintegração nuclear ou da radioatividade que impeçam a prestação dos serviços; 

 Eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, tais como:  
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inundações, terremotos, erupções vulcânicas, tempestade ciclônicas atípicas, furacões, 

maremotos, quedas de corpos siderais, meteoritos, etc, que impeçam a prestação dos serviços; 

 Ficam excluídos das prestações previstas neste regulamento de assistência os atos 

praticados por ação ou omissão do Segurado ou do condutor habitual, causadas por má fé, 

atividades criminosas ou dolosas; 

 Ficam excluídos das prestações previstas neste regulamento de assistência os atos 

produzidos por consumo induzido de drogas, produtos tóxicos, narcóticos ou medicamentos 

proibidos. 

 

6. CANCELAMENTO DOS DIREITOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Assistência Auto 24h se dá o direito de cancelar automaticamente estas garantias sempre 
que: 

 O Segurado comprovadamente omitir informações ou fornecer intencionalmente 
informações falsas. 

 

7. 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, 
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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, 
reclamações, 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 
problema 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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