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PLATINUM CARD – ASSISTÊNCIAS 

 

1. DEFINIÇÕES ESPECIAIS: 

 

BENEFICIÁRIO 

São BENEFICIÁRIOS aos serviços descritos neste Anexo, os BENEFICIÁRIOS dos Cartões 

de Crédito American Express Platinum Card, Pessoa Física, titular, adicional e seus filhos até 

12 anos, desde que o cartão esteja ativo. 

 

ACIDENTE 

Considera-se acidente toda ocorrência de fato exclusivamente externo súbito, danoso e 

imprevisível, involuntariamente causado, com data e local caracterizados, causador de lesões 

físicas que por si só e independente de qualquer outra causa, tenha como conseqüência direta 

a necessidade de tratamento médico/hospitalar de urgência. 

 

DOENÇA 

Considera-se doença a alteração aguda do estado de saúde do BENEFICIÁRIO, com 

evolução curta e nítida que, no momento do atendimento, esteja acarretando sofrimento físico 

intenso, ou risco imediato à vida, impedindo o BENEFICIÁRIO de exercer atividades normais, 

impossibilitando a sua locomoção e caracterizando uma urgência médica. Para efeitos desta 

proposta, ficam excluídos os casos de doenças preexistentes e crônicas bem como suas 

conseqüências e agudizações. 

Doença Crônica: Toda enfermidade que o associado for portador há mais de 30 (trinta) dias. 

Doença de Base: Disfunção de qualquer órgão do associado que necessite de controle 

clínico e/ou laboratoriais periódicos. 

Doença Aguda: doença de início súbito não decorrente de uma doença prévia.  

Doença Pré-existente: estado patológico, pré-diagnosticado ou existente anteriormente a 

viagem. 

 

DOMICÍLIO 

É o endereço habitual do BENEFICIÁRIO, no Brasil, constante no cadastro da 

CONTRATANTE. 

2. OBJETIVO DO SERVIÇO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de assistência e atendimento 

personalizado aos associados devidamente cadastrados junto a Central de Atendimento, 

através do telefone a cobrar (55 11 4133-9310) no exterior ou (0800 017-0077) no Brasil 
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disponibilizado exclusivamente para o Associado Platinum Card disponível 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, ininterruptamente, durante 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ao ano, 

prestando os serviços descritos neste anexo. 

Se a ligação a cobrar não for possível, as despesas de comunicação com a Central de 

Assistência serão restituídas contra a apresentação dos comprovantes originais dos gastos 

telefônicos. Os custos de todas as ligações telefônicas serão de responsabilidade da Central 

de Assistência. 

 

3. PERÍODO DE VIAGEM E ÂMBITO TERRITORIAL 

 

PERÍODO DE VIAGEM 

O PERÍODO DE VIAGEM que gerará o direito à utilização dos serviços de assistência a serem 

executados pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA, a seguir descritos, não poderá ultrapassar 90 

(noventa) dias consecutivos, e tem início a partir de 100 km (cem quilômetros) do DOMICILIO 

do BENEFICIÁRIO e término em distância inferior a este raio. 

Exclusivamente para a assistência relativa a bagagem, o PERÍODO DE VIAGEM com direito à 

utilização dos serviços a serem executados pela CONTRATANTE tem início com o embarque 

aéreo do BENEFICIÁRIO em vôo regular, encerrando-se com o desembarque no aeroporto de 

destino. 

 

ÂMBITO TERRITORIAL 

Os serviços de assistência serão prestados aos associados, quando em viagem dentro do 

Território Brasileiro, a mais de 100 (cem) km do Município de seu domicílio ou no Exterior e o 

término em distância será o inferior a este raio. 

 

4. SERVIÇOS E LIMITES 

 

ASSISTÊNCIA A PESSOAS 

Os serviços oferecidos neste contrato são de assistência emergencial e não se confundem 

com um seguro ou plano de saúde. Os serviços em questão somente serão prestados em 

situações emergenciais, que se caracterizem como um dos eventos previstos. 

Por não se confundirem com um seguro ou plano de saúde, os serviços de assistência 

emergencial têm regras próprias e coberturas limitadas. 

Todos os serviços emergenciais previstos neste contrato devem ser previamente solicitados 

para a Central de Assistência, a fim de que esta autorize e/ou organize a prestação dos 

mesmos. Os serviços organizados sem autorização prévia ou participação da Central de 
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Assistência não serão reembolsados ao associado ou a quem tiver feito qualquer pagamento 

em nome deste. 

Apesar dos serviços descritos neste contrato, serem de caráter emergencial, a prestação dos 

mesmos será feita de acordo com a infra-estrutura, regulamentos, legislação e costumes do 

país/local do evento, localização e horário, natureza e urgência do atendimento necessário e 

requerido. 

 

4.1.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA VIAGEM 

 

4.1.1. SERVIÇOS PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NO EXTERIOR 

 

ASSISTÊNCIA MÉDICA 

Em caso do BENEFICIÁRIO encontrar-se em situação de URGÊNCIA, em decorrência de 

acidente ou manifestação de enfermidade, a Central de Assistência garantirá até o limite 

máximo por evento de 30,000 (trinta mil euros) para os países que fazem parte do Tratado de 

Schengen ou US$ 30.000,00 (trinta mil dólares) nos demais países, desde que o mesmo 

tenha solicitado a prévia intermediação da Central de Assistência para a indicação e 

coordenação do serviço de assistência médica. 

Este limite refere-se a despesas com profissionais da área médica, diárias hospitalares, 

serviços de enfermagem, exames médicos complementares e medicamentos utilizados no 

atendimento hospitalar, relativos ao evento relatado à Central de Assistência, conforme a 

seguir detalhado: 

 

Excepcionalmente nos casos de URGÊNCIA ABSOLUTA, cujo risco potencial de morte 

requeira que a assistência seja efetuada dentro de um prazo exíguo, que impossibilite o 

acionamento prévio da Central de Assistência, o BENEFICIÁRIO poderá recorrer a médicos e 

serviços não indicados pela Central de Assistência. Nessa situação, o ressarcimento dos 

custos da assistência obedecerá ao limite contratado de 30.000 EUROS (trinta mil dólares) 

nos países de Schengen e US$ 30.000 (trinta mil dólares) nos demais países desde que seja 

fornecido à Central de Assistência ANTES DA ALTA HOSPITALAR um relatório médico 

escrito e detalhado que caracterize a situação de URGÊNCIA ABSOLUTA e respeitadas as 

demais condições mencionadas no “Procedimento para solicitação de restituição”. 

 

Prática e/ou participação de Ski: Exclusivamente nos casos de acidente ocasionados por 

prática de Ski, BENEFICIÁRIO poderá providenciar atendimento sem a obrigatoriedade de 

ligar primeiramente para a Central de Assistência, tendo direito a reembolso posterior. Caso 
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seja necessário internação ou qualquer outra intervenção médica, após o atendimento 

emergencial o BENEFICIÁRIO deverá comunicar a Central de Assistência. O BENEFICIÁRIO 

deverá entrar em contato com a prestadora antes de sair do Hospital. 

 

Consultas com especialistas: O BENEFICIÁRIO terá direito a um médico especialista (em 

situações de emergência devidamente caracterizadas), sem antes ter sido examinado por um 

médico clínico geral, quando houver autorização da Equipe Médica da Central de Assistência, 

e desde que sejam respeitadas as impossibilidades legais e éticas do país em que se 

encontre o BENEFICIÁRIO. 

 

Exames Médicos complementares: Serão cobertos os custos de exames de esclarecimento 

diagnóstico de enfermidades agudas, somente quando forem comprovadamente necessários 

(de acordo com critérios clínicos) e cujo resultado venha a auxiliar na tomada de decisões da 

equipe de assistência, interferindo diretamente na expectativa de vida e/ ou funções orgânicas 

do BENEFICIÁRIO. 

 

Internação hospitalar: Será coberta quando for recomendada pela equipe médica que assiste 

o BENEFICIÁRIO no local do evento, a quem caberá a indicação do estabelecimento 

adequado à natureza do quadro clínico apresentado pelo BENEFICIÁRIO. Na ausência de tal 

indicação, caberá a Equipe Médica da Central de Assistência fazê-lo. 

 

Intervenções cirúrgicas: Têm cobertura prevista quando delas dependerem a expectativa de 

vida e/ou funcional do BENEFICIÁRIO à curto prazo (15 dias); devendo ser previamente 

autorizadas pela Equipe Médica da Central de Assistência. 

 

IMPORTANTE: Países do Tratado de Schengen: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, 

França, Alemanha, Itália, Grécia, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha, Suécia, 

bem como pela Noruega e pela Islândia: cobertura de 30.000 euros. 

 

ADIANTAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES 

Em caso de internação hospitalar do BENEFICIÁRIO, com gastos médicos e  hospitalares que 

ultrapassem o limite financeiro estabelecido no Serviço de  Assistência Médica, a Central de 

Assistência adiantará ao BENEFICIÁRIO ou seu representante legal, mediante assinatura de 

Termo de Reconhecimento de Dívida, o valor de até US$ 30,000.00 (trinta mil dólares), por 

intervenção, devendo a Central de Assistência realizar o devido pagamento diretamente à 

instituição hospitalar envolvida. O BENEFICIÁRIO terá 60 (sessenta) dias, contados do efetivo 
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empréstimo, para restituir o valor adiantado pela Central de Assistência ao câmbio Turismo da 

data da restituição.  

O BENEFICIÁRIO deverá assinar documento de reconhecimento de dívida e prestar garantia 

bastante através de cheque caução a favor da CENTRAL DE ASSISTÊNCIA no Brasil. 

IMPORTANTE: Deve-se observar o disposto nas “Obrigações Gerais do BENEFICIÁRIO”. 

Em caso de adiantamento de despesas, em que se tenha assinatura do Termo de 

Reconhecimento de Dívida, a Central de Assistência poderá cobrar do BENEFICIÁRIO que 

atrasar seu pagamento, multa de 2% (Dois por cento) sobre o valor do débito, bem com, juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

 

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

Em caso do BENEFICIÁRIO necessitar de intervenção odontológica de emergência, a Central 

de Assistência providenciará o pronto atendimento, arcando com as despesas da consulta, até 

o limite de US$ 1,000 (um mil dólares) pré-estabelecido, por evento. Não poderá o serviço de 

emergência ser acionado para tratamento de lesão caracterizada como pré-existente ou 

reparação de qualquer prótese ou órtese que venha ser danificada por descuido do 

BENEFICIÁRIO. 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Havendo prescrição de medicamentos originários de um atendimento médico/odontológico 

emergencial, decorrente de evento, atendido pela Central de Assistência, esta restituirá os 

valores gastos pelo BENEFICIÁRIO, até o limite máximo de US$ 1,000 (um mil dólares) por 

evento, mediante apresentação de receita médica, juntamente com os comprovantes originais 

de despesas efetuadas. 

IMPORTANTE: Este serviço será prestado ao BENEFICIÁRIO quando acionados os serviços 

de Assistência Médica e/ou Assistência Odontológica. 

 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

Caso o BENEFICIÁRIO se envolva em um processo de responsabilidade civil ou criminal, 

serão providenciados os serviços de um advogado, até um limite de US$ 4,000.00 (quatro mil 

dólares), por evento, para que seja feita a sua defesa. 

Excluem-se dessas despesas pagamentos de indenizações a terceiros ou outra remuneração 

devida pelo BENEFICIÁRIO. Com exceção de processos trabalhistas, processos em virtude 

de tráfico ou posse de drogas. 
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ADIANTAMENTO DE FUNDOS EM CASO DE ROUBO 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA disponibilizará ao BENEFECIÁRIO a título de adiantamento 

em caso de roubo US$ 4,000 (quatro mil dólares). A importância adiantada, serão 

reembolsadas à EUROP ASSISTANCE pelo BENEFICIÁRIO, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias. 

O BENEFICIÁRIO deverá assinar documento de reconhecimento de dívida e prestar garantia 

bastante através de cheque caução à favor da EUROP ASSISTANCE no Brasil. Em caso de 

adiantamento de despesas, em que se tenha assinatura do Termo de Reconhecimento de 

Dívida, a Central de Assistência poderá cobrar do BENEFICIÁRIO que atrasar seu 

pagamento, multa de 2% (Dois por cento) sobre o valor do débito, bem com, juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês. 

 

ADIANTAMENTO DE FUNDOS POR PERDA DE BAGAGEM 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA disponibilizará ao BENEFECIÁRIO a título de adiantamento 

em caso de extravio de bagagem até US$ 1.000,00 (um mil dólares). As importâncias 

adiantadas serão reembolsadas à CENTRAL DE ASSISTÊNCIA pelo BENEFICIÁRIO, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias.  

O BENEFICIÁRIO deverá assinar documento de reconhecimento de dívida e prestar garantia 

bastante através de cheque caução a favor da CENTRAL DE ASSISTÊNCIA no Brasil. Em 

caso de adiantamento de despesas, em que se tenha assinatura do Termo de 

Reconhecimento de Dívida, a Central de Assistência poderá cobrar do BENEFICIÁRIO que 

atrasar seu pagamento, multa de 2% (Dois por cento) sobre o valor do débito, bem com, juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

 

INDICAÇÃO JURÍDICA 

Na hipótese de surgir um problema jurídico inesperado, relativamente a um acidente ocorrido 

no âmbito da vida pessoal do BENEFICIÁRIO, a CENTRAL DE ASSISTÊNCIA encaminhará o 

BENEFICIÁRIO à pelo menos um advogado, se houver no local, a ser contratado, ou 

diretamente pelo BENEFICIÁRIO ou através da CENTRAL DE ASSISTÊNCIA, se ele assim 

solicitar, para uma consulta. 

IMPORTANTE: As despesas decorrentes deste serviço deverão ser assumidas pelo 

BENEFICIÁRIO diretamente com o prestador de serviços  

 

RETORNO DE FAMILIARES 

Caso os familiares do BENEFICIÁRIO possuírem passagem aérea com data ou limitação de 

regresso, e em razão de doença, acidente súbito ou falecimento do BENEFICIÁRIO, 
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acompanhados pela Equipe Médica da Central de Assistência, este estiver obrigado a, 

adiantar seu regresso ao Brasil, ou a permanecer no país do evento, a Central de Assistência 

assumirá a diferença de tarifa para que a viagem dos familiares do BENEFICIÁRIO prossiga 

fora da data fixada ou de limitação. 

A Central de Assistência se sub-rogará nos direitos dos familiares do BENEFICIÁRIO de 

negociar junto às Companhias Aéreas, agentes e operadores turísticos, a(s) passagem(s) 

destes. Portanto, as passagens originais dos familiares, passarão a ser da Central de 

Assistência, devendo os familiares enviá-las, assim que retornarem ao Município de domicílio, 

juntamente com o Termo de Sub-rogação assinado. 

Para os fins deste serviço, entende-se por familiares o cônjuge, os pais e os filhos do 

BENEFICIÁRIO. O retorno está garantido em classe econômica. 

 

4.1.2. SERVIÇOS PRESTADOS NO EXTERIOR E NO BRASIL 

(OS SERVIÇOS PRESTADOS NO BRASIL SERÃO DEVIDOS APENAS QUANDO O 

BENEFICIÁRIO ESTIVER A MAIS DE 100 km DO MUNICÍPIO DE DOMICILIO) 

 

ACOMPANHAMENTO DE MENORES DE 14 ANOS 

Em caso do BENEFICIÁRIO encontrar-se em viagem com criança(s) menor(es) de 14 anos 

sob sua responsabilidade, e, por razões de acidente ou doença não possa embarcá-la(s) para 

que retorne(m) ao domicílio, a CENTRAL DE ASSISTÊNCIA cuidará dos seguintes serviços: 

acompanhamento do(s) menor(es) até o aeroporto, formalidades legais de embarque, 

coordenação com a cia. aérea para a condição de "menor desacompanhado", informação aos 

pais ou parentes dos dados referentes ao retorno.  

 

ADIANTAMENTO DE FIANÇA 

Caso o BENEFICIÁRIO se envolva em acidente com responsabilidade civil ou criminal, com 

exceção de processos trabalhistas, processos em virtude de tráfico ou posse de drogas, que 

resulte em sua prisão, com soltura condicionada ao pagamento de fiança, a CENTRAL DE 

ASSISTÊNCIA irá adiantar a quantia da fiança até um total de US$ 15,000.00 (quinze mil  

dólares). O BENEFICIÁRIO deverá assinar documento de reconhecimento de dívida e prestar 

garantia bastante através de cheque caução a favor da CENTRAL DE ASSISTÊNCIA no 

Brasil. 

 

Importante: A liberação deste valor será feita mediante assinatura de Termo de 

Reconhecimento de Dívida, pelo BENEFICIÁRIO ou seu representante. 
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O valor adiantado deverá ser devolvido à Central de Assistência no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, ao câmbio turismo da data do reembolso. Em caso de adiantamento de 

despesas, em que se tenha assinatura do Termo de Reconhecimento de Dívida, a Central de 

Assistência poderá cobrar do BENEFICIÁRIO que atrasar seu pagamento, multa de 2% (Dois 

por cento) sobre o valor do débito, bem com, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

 

GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO 

Em caso do BENEFICIÁRIO possuir um bilhete aéreo com data ou limitação de regresso e, 

em razão de doença ou acidente que tenha sido acompanhado pela Equipe Médica da Central 

de Assistência, estiver obrigado a retardar ou adiantar seu regresso programado, será 

assumido pela Central de Assistência a diferença de tarifa para que essa viagem prossiga fora 

da data fixada ou de limitação. 

A Central de Assistência se sub-rogará nos direitos do BENEFICIÁRIO de negociar junto às 

Companhias Aéreas, agentes e operadores turísticos, a(s) passagem (ns) do BENEFICIÁRIO. 

Portanto, a(s) passagem (ns) original (is) do BENEFICIÁRIO, passará (ão) a ser da Central de 

Assistência e o BENEFICIÁRIO deverá enviá-la, assim que retornar ao Município de domicílio 

ou local de destino, juntamente com o Termo de Sub-rogação assinado.  

IMPORTANTE: A diferença paga pela Central de Assistência para adiantar ou retardar o 

regresso do BENEFICIÁRIO, obedecerá às mesmas condições da passagem originária. 

 

HOSPEDAGEM EM HOTEL APÓS ALTA HOSPITALAR 

Em caso de tornar-se necessária a hospedagem do BENEFICIÁRIO em hotel, imediatamente 

após este ter recebido alta hospitalar e, se este repouso foi prescrito pelo médico local ou pela 

Equipe Médica da Central de Assistência, as despesas decorrentes deste serviço serão 

suportadas pela Central de Assistência, pelo período máximo de 10 (dez) dias. 

Limite: até US$ 200 (duzentos dólares) por dia. 

Na eventualidade de ser escolhido pelo BENEFICIÁRIO um hotel cujo valor da diária seja 

superior aos limites aqui estabelecidos, será de sua exclusiva responsabilidade o custeio da 

diferença. 

Em nenhuma hipótese será aceita a compensação de valores, caso o hotel escolhido tenha 

diárias em valor inferior a US$ 200,00 (duzentos dólares americanos). 

IMPORTANTE: Este serviço inclui apenas o pagamento d a estadia no hotel, estando 

excluídas as despesas extras como: alimentação, divertimento, entretenimento, locações, 

telefone, fax, celular etc. 
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INDICAÇÃO MÉDICA 

Em caso de solicitação por parte do BENEFICIÁRIO expressando necessidade de consultar 

um serviço médico para situações não cobertas pelo serviço de assistência médica neste 

anexo, a Central de Assistência empenhar-se-á em fornecer-lhe, quando possível, o nome, 

endereço e número de telefone de 03 (três) profissionais ou especialistas. 

IMPORTANTE: As despesas decorrentes deverão ser assumidas pelo BENEFICIÁRIO 

diretamente com o prestador de serviços  

 

INFORMAÇÕES DE VIAGENS 

Em caso de solicitação, a Central de Assistência fornecerá ao BENEFICIÁRIO informações 

relativas às exigências de vacinas e vistos para países estrangeiros, endereços, números de 

telefones das Embaixadas e Consulados brasileiros em todo o mundo, condições de trânsito 

nas Estradas e informações Meteorológicas. 

 

LOCALIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE BAGAGEM 

Em caso de extravio de bagagem do BENEFICIÁRIO dentro dos limites de responsabilidade 

da (s) Companhia (s) Transportadora (s) afiliada (s) à IATA a CENTRAL DE ASSISTÊNCIA 

prestará toda a assessoria necessária, para a comunicação do fato junto aos responsáveis, 

providências de busca durante 5 dias, bem como o envio da bagagem, se localizada, até onde 

se encontrar o BENEFICIÁRIO em viagem ou até o seu domicílio. 

O período de busca está vinculado ao prazo determinado por cada Cia Aérea. O 

BENEFICIÁRIO será comunicado da localização 1 (um) dia após o posicionamento da Cia 

Aérea. 

 

ORIENTAÇÃO E ENVIO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS 

No caso de perda ou roubo de documentos indispensáveis ao prosseguimento da viagem, a 

CENTRAL DE ASSISTÊNCIA prestará toda a orientação e ajuda necessárias, junto às 

embaixadas ou órgãos competentes, para obtenção de passaporte ou outras medidas a serem 

tomadas. Incluindo procedimento para cancelamento e/ou substituição de Traveler Checks e 

com a polícia local. 

 

REGRESSO ANTECIPADO POR FALECIMENTO DE PARENTE OU CÔNJUGE 

Em caso de falecimento de um parente ou cônjuge, a Central de Assistência deverá organizar 

e assumir as despesas adicionais resultantes do retorno antecipado do BENEFICIÁRIO ao 

seu Município de domicílio.  
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IMPORTANTE 1: O BENEFICIÁRIO deverá retornar com passagem aérea - classe executiva 

quando no exterior e classe econômica, quando no Brasil - sempre que não puder utilizar a 

passagem original emitida com prazo determinado. 

 

Nesse sentido, a Central de Assistência se sub-rogará nos direitos do BENEFICIÁRIO de 

negociar junto às Companhias Aéreas, agentes e operadores turísticos, a(s) passagem(s) do 

BENEFICIÁRIO. Portanto, a(s) passagem (ns) original(is) do BENEFICIÁRIO, passará(ão) a 

ser da Central de Assistência e o BENEFICIÁRIO deverá enviá-la(s), assim que retornar ao 

Município de domicílio ou local de destino, juntamente com o Termo de Subrogação assinado. 

IMPORTANTE 2: Para os fins deste serviço, considera-se parente os pais, irmãos e filhos. 

 

REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR 

Na hipótese de acidente ou enfermidade do BENEFICIÁRIO, ocorrida durante a viagem, de 

acordo com a natureza e gravidade dos ferimentos ou enfermidade, a Central de Assistência 

se responsabilizará pela transferência do BENEFICIÁRIO para o centro médico-hospitalar 

mais próximo do hospital onde este está sendo atendido e, que tenha condições técnicas e 

estruturais de atender o BENEFICIÁRIO. 

Esta transferência será feita mediante apresentação de pedido do médico que atende o 

BENEFICIÁRIO no local do evento. O pedido do médico local deve informar por ESCRITO: 

 

1- que o local onde o BENEFICIÁRIO está internado, segundo critérios exclusivamente 

médicos, não tem condições técnicas e estruturais para atendê-lo; 

2- qual o estado de saúde do BENEFICIÁRIO (descrição clínica detalhada), qual (is) o(s) 

tratamento(s) e medicamento(s) que vem (êm) sendo aplicado(s) ao BENEFICIÁRIO; 

3- qual o meio de transporte recomendado para a remoção inter-hospitalar podendo ser feita 

por ambulância, carro, avião comercial ou avião UTI e sua justificativa clínica para tanto; 

4- qual o hospital mais próximo com condições de receber o BENEFICIÁRIO e se o 

BENEFICIÁRIO tem condições clínicas de ser removido até este hospital;  

Independente dos itens anteriores a remoção ainda precisará da anuência da Equipe Médica 

da Central de Assistência, a qual poderá decidir sobre a necessidade da remoção inter-

hospitalar, bem como sobre o meio de transporte que será utilizado (ambulância, carro, avião 

comercial ou avião UTI). Se necessário, de acordo com critérios médicos, um médico ou uma 

enfermeira deverá acompanhar o paciente. 

IMPORTANTE 1: A Transferência em avião UTI só será coberta quando:  



11 
 

- realizada dentro do território nacional (quando o BENEFICIÁRIO acionar o serviço dentro do 

território nacional) ou dentro do mesmo continente (quando o BENEFICIÁRIO estiver em 

viagem ao exterior) e,  

- se a natureza dos ferimentos ou da enfermidade exigir esse meio de locomoção, a critério do 

médico local ou da Equipe Médica da Central de Assistência, e  

- se a causa clínica da indicação da UTI aérea for exclusiva e diretamente relacionada à 

queixa inicial do BENEFICIÁRIO (razão da internação), e for considerado o único meio de 

transporte viável para a otimização do prognóstico, estando o paciente em Unidade de 

Emergência do Hospital de origem, 

- se o BENEFICIÁRIO estiver internado em Unidade de Urgências (UTI, Pronto- Socorro) do 

Hospital e não tiver tido alta hospitalar, e  

- se o destino do BENEFICIÁRIO for outro hospital (nunca a sua residência).  

IMPORTANTE 2: Se o BENEFICIÁRIO for ser transferido para hospital situado 

em território brasileiro, caberá ao BENEFICIÁRIO e/ou sua família:  

1- O dever de localizar e garantir uma vaga hospitalar para o BENEFICIÁRIO, 

2- Enviar para a Equipe Médica da Central de Assistência uma confirmação por escrito (por 

fax ou e-mail) da vaga, devidamente assinada e identificada com o Código Regional de 

Medicina (CRM) do médico do hospital para onde ele deverá ser transferido. 

A remoção do paciente só será iniciada quando esta vaga hospitalar de destino estiver assim 

garantida. 

 

REPATRIAMENTO DE CORPO 

Em caso de falecimento do BENEFICIÁRIO durante a viagem, a Central de Assistência se 

atentará às formalidades administrativas necessárias para o retorno do corpo, transportando-o 

em esquife Standard, até o Município de domicílio do BENEFICIÁRIO no Brasil (ou distância 

equivalente), não estando incluídas as despesas relativas ao funeral e enterro ou cremação. 

Os serviços de assistência serão prestados a partir do momento em que o corpo do falecido 

se encontrar liberado pelas autoridades policiais e que não existia nenhum obstáculo físico, 

material, policial ou judicial que impeça a sua remoção do local do acidente. 

 

RETORNO AO DOMICÍLIO APÓS ALTA HOSPITALAR 

Em caso do BENEFICIÁRIO, após ter recebido alta hospitalar, não se encontrar em condições 

de retornar ao seu domicílio como passageiro regular (segundo critérios médicos), a Central 

de Assistência, organizará o retorno do BENEFICIÁRIO (desde que o procedimento seja 

efetuado integralmente pela Central de Assistência) pelo meio de transporte mais adequado. 

O serviço inclui a organização da viagem de retorno com coordenação no embarque e na 
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chegada, com a infra-estrutura necessária: adequação do meio de transporte eleito, através 

de complementação tecnológica da aparelhagem médica necessária, acompanhamento 

médico e/ou de enfermeira, ambulâncias, UTI móvel terrestre se necessário. 

Neste serviço não será utilizado avião U.T.I. (Unidade de Terapia Intensiva). Este serviço será 

prestado mediante apresentação de pedido do médico que atende o BENEFICIÁRIO no local 

do evento. O pedido do médico local deve informar por ESCRITO: 

 

1 - qual o estado de saúde do BENEFICIÁRIO (descrição clínica detalhada), qual (is) o(s) 

tratamento(s) e medicamento(s) que vem (êm) sendo aplicado(s) ao BENEFICIÁRIO; 

2 - qual o meio de transporte recomendado para o retorno ao domicílio, podendo ser feita por 

ambulância simples, carro ou avião comercial e sua justificativa clínica para tanto. O avião 

comercial poderá ser adaptado com maca, oxigênio ou extra-seat, quando necessário. 

Caso ocorram divergências entre os pareceres da Equipe Médica, o Departamento Médico da 

Central de Assistência, especializado em Cuidados Intensivos e Transporte de Doentes 

Graves, estará apto a dirimí-las.  Considera-se alta hospitalar clinicamente justificável para os 

fins objeto deste contrato, a liberação clínica do BENEFICIÁRIO para retorno a domicílio, 

desde que devidamente fundamentada a sua indicação pelo médico que está cuidando do 

paciente, não se responsabilizando a Central de Assistência, pelo retorno de BENEFICIÁRIO 

em outras condições.  

IMPORTANTE 1: A Central de Assistência se sub-rogará nos direitos do BENEFICIÁRIO de 

negociar junto às Companhias Aéreas, agentes e operadores turísticos, a(s) passagem (ns) 

original(is) do BENEFICIÁRIO. Portanto, a(s) passagem (ns) original (is) do segurado, passará 

(ão) a ser da Central de Assistência devendo o BENEFICIÁRIO enviá-la(s), assim que retornar 

ao Município de domicílio, juntamente com o Termo de Sub-rogação assinado. 

 

TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES 

Em caso de solicitação por parte do BENEFICIÁRIO, a Central de Assistência transmitirá 

mensagens urgentes, desde que relacionadas um caso de assistência, a uma ou mais 

pessoas indicadas pelo BENEFICIÁRIO, residentes no Brasil. 

 

VISITA AO BENEFICIÁRIO HOSPITALIZADO 

Se em conseqüência de evento o BENEFICIÁRIO desacompanhado permanecer 

hospitalizado em unidade hospitalar localizada fora do seu município de domicílio, por um 

período superior a 10 (dez) dias, a Central de Assistência irá a seu critério e, conforme a 

distância e os meios de transporte disponíveis para o local do evento, providenciar uma 

passagem aérea – classe econômica ou rodoviária, de ida e volta para uma pessoa indicada 
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pelo BENEFICIÁRIO residente no Brasil, para que possa visitá-lo. O BENEFICIÁRIO ainda 

tem a disposição 5 diárias para hospedagem, no valor de US$ 200 (duzentos dólares) por dia. 

 

4.2. SERVIÇOS CONCIERGE 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA compromete-se a providenciar e organizar os serviços 

descritos nesta proposta, sendo de responsabilidade do BENEFICIÁRIO os custos com a 

execução dos serviços solicitados. O BENEFICIÁRIO deverá quitar os serviços junto ao 

prestador indicado e encaminhado pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA; 

 

É de responsabilidade da CENTRAL DE ASSISTÊNCIA o auxílio ao BENEFICIÁRIO, a 

indicação dos profissionais e serviços aqui descritos, o acionamento, agendamento e 

acompanhamento dos atendimentos; 

 

A Central da ASSISTÊNCIA CONCIERGE, quando se tratar de serviços com preço tabelado 

(hora de mão-de-obra de profissionais, preço de locação de veículos, etc…) informará o preço 

ao BENEFICIÁRIO que, então, manifestará sua decisão de dispor ou não dos serviços; 

 

Na hipótese de tratar-se de serviços que demandem orçamento prévio, a Central de 

ASSISTÊNCIA CONCIERGE promoverá o contato entre o Prestador de Serviços selecionado 

e o BENEFICIÁRIO, que decidirá se irá realizar ou não os serviços. 

 

Os serviços na RESIDÊNCIA do BENEFICIÁRIO, serão monitorados e acompanhados pela 

Central de ASSISTÊNCIA CONCIERGE até que os trabalhos sejam concluídos e aceitos pelo 

BENEFICIÁRIO; 

 

A solicitação e o agendamento dos serviços disponíveis apenas em horário comercial poderá 

ser feito 24 horas por dia e 7 dias por semana. 

 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA auxiliará o BENEFICIÁRIO em locação de equipamentos, 

sendo a organização por conta da CENTRAL DE ASSISTÊNCIA e os custos do serviço de 

responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Estão previstas locações de aparelhos como telefone 

celular, pager, modem, retroprojetor, projetor, e outros. 
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LOCAÇÃO DE SALAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA auxiliará o BENEFICIÁRIO em locação de salas para 

realização de eventos (convenções, palestras, conferências, exposições e workshops), sendo 

a organização por conta da CENTRAL DE ASSISTÊNCIA e os custos do serviço de 

responsabilidade do BENEFICIÁRIO.  

 

INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EVENTOS 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA auxiliará o BENEFICIÁRIO para trabalho em evento 

temporário: recepcionista, secretária, tradutor, intérprete, mestre de cerimônias, manobrista e 

outros necessários à realização do evento. IMPORTANTE: As despesas decorrentes deste 

serviço deverão ser assumidas pelo BENEFICIÁRIO diretamente com o prestador de serviços. 

 

DOCUMENTOS PERTINENTES A VIAGENS 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA prestará informações ao BENEFICIÁRIO de documentos 

necessários a viagens.  

 Documentações, passaportes, requisitos de vistos, vistos de entrada, vacinas; 

 Números de telefones de embaixadas e consulados brasileiros; 

 Informações meteorológicas; 

 Condições do trânsito e mapas das principais cidades metropolitanas; 

 Informações sobre o país e suas principais cidades. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE EVENTOS 

 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA poderá munir o BENEFICIÁRIO de informações sobre 

eventos que estejam acontecendo em uma determinada localidade. 

 Informações sobre horários e ingressos para ópera, balé, teatros, concertos, museus, 

shows e outras atividades culturais;  

 Informações sobre eventos esportivos; Informações sobre locais para a prática de 

esportes 

 

RESERVA E COMPRA DE INGRESSOS 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA organiza a reserva de ingressos para espetáculos, 

restaurantes, hotéis e vôos no Brasil e no Exterior (principais cidades do Mundo). Para tanto, o 
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BENEFICIÁRIO deverá solicitar com uma semana de antecedência da data desejada para o 

evento. 

 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA disponibiliza informações sobre a Agenda Cultural no Brasil e 

providencia a compra de bilhetes, sendo de responsabilidade do BENEFICIÁRIO as despesas 

com a aquisição (custo do ingresso, taxa de conveniência e delivery). 

 

 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ALTO LUXO 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA providenciará a locação de helicópteros e limousines telefonia 

celular nas principais capitais do País e naquelas cidades onde houver disponibilidade do 

serviço. Cobertura disponível durante o horário comercial, podendo, no entanto ser solicitada 

pelo BENEFICIÁRIO a qualquer momento. 

 

LOCAÇÃO DE CASTELOS, ILHAS, EMBARCAÇÕES 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA auxiliará o BENEFICIÁRIO na locação de castelos, ilhas e 

embarcações, nas localidades onde houver disponibilidade do serviço. Cobertura disponível 

durante o horário comercial, podendo no entanto ser solicitada pelo BENEFICIÁRIO a 

qualquer momento. 

 

COMPRA E ENVIO DE PRESENTES 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA organiza o envio de presentes no Brasil e no Exterior. 

Cobertura disponível em horário comercial. 

 

RESERVA DE HOTEL 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA organiza a reserva de hotel. Este tipo de serviço está 

condicionado à disponibilidade da rede hoteleira 

 

RESERVA E CONFIRMAÇÃO DE VÔOS 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA organiza a reserva de ingressos para espetáculos, 

restaurantes, hotéis e vôos no Brasil e no Exterior (principais cidades do Mundo). Este tipo de 

serviço está condicionado a disponibilidade da Cia Aérea. 

 

RESERVA DE RESTAURANTES 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA organizará a reserva de restaurantes por solicitação do 

BENEFICIÁRIO. 
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INDICAÇÃO DE AGÊNCIAS E/OU OPERADORAS DE VIAGENS 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA fornecerá informações ao BENEFICIÁRIO de agências e/ou 

operadoras de viagens. 

 

AGENDA CULTURAL 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA disponibiliza informações sobre a Agenda Cultural no Brasil e 

Exterior. 

 

TRANSFER 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA organizará transfer a pedido do BENEFICIÁRIO. 

 

INDICAÇÃO DE RESTAURANTES 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA fornecerá informações ao BENEFICIÁRIO de Restaurantes. 

 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA providenciará a locação de um veículo nas principais capitais 

do País e naquelas cidades onde houver disponibilidade do serviço. 

Cobertura disponível durante o horário comercial, podendo, no entanto ser solicitada pelo 

BENEFICIÁRIO a qualquer momento. 

 

ORGANIZAÇÃO DE CITYTOUR 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA organizará Citytour no Brasil e no Exterior (principais cidades 

do Mundo). Este tipo de serviço está condicionado as informações fornecidas pela agência de 

viagens. 

 

DICAS TURÍSTICAS 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA fornecerá dicas turísticas ao BENEFICIÁRIO. 

 

DICAS DE TRÂNSITO 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA fornecerá dicas de trânsito ao BENEFICIÁRIO 

 

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA fornecerá dicas de segurança no trânsito ao BENEFICIÁRIO 
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ENVIO DE FLORES 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA organiza o envio de flores por solicitação do BENEFICIÁRIO. 

Cobertura disponível em horário comercial. 

 

RESERVA DE CASA NOTURNA 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA organizará a reserva de casa noturna por solicitação do 

BENEFICIÁRIO. 

Este tipo de serviço está condicionado a disponibilidade da casa noturna. 

 

INDICAÇÃO DE CASA NOTURNA 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA fornecerá informações ao BENEFICIÁRIO de casa noturna. 

 

INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA fornecerá informações meteorológicas ao BENEFICIÁRIO. 

 

LOCAÇÃO DE AVIÃO/JATO PARTICULAR 

A Central de Assistência providencia a locação de avião, e jato particular nas principais 

capitais do País e naquelas cidades onde houver disponibilidade do serviço. 

Cobertura disponível durante o horário comercial. 

 

LOCAÇÃO DE BARCO/LANCHA/SAVEIRO 

A Central de Assistência providencia a locação de barco, lancha e saveiro nas principais 

capitais do País e naquelas cidades onde houver disponibilidade do serviço. 

Cobertura disponível durante o horário comercial. 

 

COMPRA DE BEBIDAS FINAS 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA organiza a compra de bebidas finas no Brasil e no Exterior. 

Cobertura disponível em horário comercial. 

 

4.3. SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE PRESTADORES 

 

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA compromete-se a providenciar e organizar os serviços 

solicitados pelos BENEFICIÁRIOS. Este serviço disponibiliza ao BENEFICIÁRIO acesso a 

rede de prestadores da Central de Assistência se beneficiando das tarifas e condições 

comerciais previamente negociadas com a CENTRAL DE ASSISTÊNCIA. 
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É de total responsabilidade do BENEFICIÁRIO os custos com a execução dos serviços 

solicitados. O BENEFICIÁRIO deverá quitar os serviços junto ao prestador indicado e 

encaminhado pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA; 

É de responsabilidade da CENTRAL DE ASSISTÊNCIA o auxílio ao BENEFICIÁRIO, a 

indicação dos profissionais e serviços aqui descritos, o acionamento, agendamento e 

acompanhamento dos atendimentos; 

A Central de Assistência, quando se tratar de serviços com preço tabelado (hora de mão-de-

obra de profissionais, preço de locação de veículos, etc…)  

informará o preço ao BENEFICIÁRIO que, então, manifestará sua decisão de 

dispor ou não dos serviços; 

Nomes dos serviços disponíveis na Rede de Fornecedores  

AMBULÂNCIA  MOTOBOY  

ARQUITETO  MOTORISTA  

BABÁ  ORGANIZAÇÃO DE FUNERAL  

BOMBEIRO  ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM  

BORRACHEIRO  ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS  

CARPINTEIRO  ORGANIZAÇÃO PARA TRANSPORTES ESPECIAIS  

CHAVEIRO  PEDREIRO  

CREMAÇÃO  PEDREIRO  

DECORADOR  PINTOR  

DESPACHANTE  PROFESSOR PARTICULAR  

DESPACHANTE  REBOQUE  

ELETRICISTA  REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR  

ENCANADOR  SECRETÁRIA  

ENFERMEIRA  SEGURANÇA  

FARMÁCIA  SERRALHEIRO  

FAXINEIRA  TÁXI  

FISIOTERAPEUTA  TÉCNICO DE ANTENA  

GESSEIRO  TÉCNICO DE AR-CONDICIONADO  

GOVERNANTA  TÉCNICO DE PERSIANA  

HELICÓPTERO  TÉCNICO DE TV E VÍDEO  

LACAÇÃO DE VEÍCULO  TÉCNICO INFORMÁTICA  

LIMPEZA  TRADUTOR  

LOCALIZAÇÃO DE BAGAGEM  TRANSPORTE  

MASSAGISTA  TRASLADO DE CORPO  

MECÂNICO  VETERINÁRIO  

MÉDICO  VIDRACEIRO  

MENSAGEIRO  VIGIA  
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5. EXCLUSÕES 

 

EXCLUSÕES – ASSISTÊNCIA EM VIAGEM 

 

Não ficam garantidas por este contrato, as prestações que não tenham sido previamente 

solicitadas por intermédio da CENTRAL DE ASSISTÊNCIA ou tenham sido executadas sem o 

seu acordo, salvo em casos de força maior ou impossibilidade material demonstradas, casos 

estes em que o BENEFICIÁRIO deverá comprovar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da 

data da ocorrência, os gastos realizados, através de notas fiscais descritivas do serviço, em 

vias originais, acompanhadas de relatório médico e/ou odontológico, para que possa obter o 

reembolso, pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA, daquelas despesas, dentro dos LIMITES DE 

COBERTURA previstos. 

 

Não serão reembolsados os casos de despesas não comunicadas e aprovadas previamente 

pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA.  

A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA não será responsável por gastos pessoais do BENEFICIÁRIO 

relativos às prestações respeitantes a:  

 

a)Doenças crônicas ou preexistentes que o BENEFICIÁRIO sofra anteriormente a viagem, 

conhecidas ou não pelo BENEFICIÁRIO, assim como sua agudização ou conseqüências. 

Neste caso, a CENTRAL DE ASSISTÊNCIA somente efetuará, a seu exclusivo critério, a 

primeira consulta clínica que permita diagnosticar a doença preexistente; 

b)Toda e qualquer conseqüência resultante de morte ou lesões causadas, direta ou 

indiretamente por atividades criminosas ou dolosas do BENEFICIÁRIO, bem como aqueles 

provocados por atos, ação ou omissão do BENEFICIÁRIO, causados por má fé; 

c)Acontecimentos ou conseqüências causadas por suicídio consumado ou frustrado do 

BENEFICIÁRIO; 

d)Danos sofridos pelo BENEFICIÁRIO em conseqüência de demência ou doenças ou ainda 

estados patológicos produzidos por consumo de álcool, drogas, produtos tóxicos, narcóticos 

ou medicamentos adquiridos sem prescrição médica; 

e)Despesas com aquisição de óculos, lentes, muletas e próteses em geral;  

f)Danos sofridos em conseqüência da prática de desportos radicais, tais como, mas não 

limitados a alpinismo, ski praticado fora de pista oficial ou aquático, caça, pesca submarina, 

esgrima, esportes que utilizem arma de fogo, e bem assim de práticas desportivas em 

competição, ou treino para competição e apostas; 

g)Assistências em conseqüência de um acidente laboral; 
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h)Despesas com fisioterapia de caráter não urgente; 

i)Todos os gastos ocasionados pelo diagnóstico ou tratamento de um estado fisiológico (ex.: 

gravidez), parto e qualquer tipo de “check-up” médico geral; 

j)Repatriação sanitária, caso o BENEFICIÁRIO possa ser tratado localmente e não haja 

impedimento em seguir viagem; 

k)Gastos com funeral, ou cerimônia fúnebre; 

l) Danos sofridos em conseqüência de atos de terrorismo, guerras, revoltas populares, greves, 

sabotagem, tumultos e quaisquer perturbações de ordem pública; 

m)Danos sofridos em decorrência de atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de 

Segurança em tempos de paz; 

n)Danos sofridos em conseqüência direta ou indireta de irradiações provenientes da 

transmutação ou desintegração nuclear ou da radioatividade; 

o)Danos sofridos em decorrência de fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, tais 

como: inundações, terremotos, erupções vulcânicas, tempestade de ciclone atípica, furacões, 

maremotos, quedas de corpos siderais, meteoritos, etc.; 

p)Salvamento em mar, montanhas e zonas desérticas. 

 

6. OCORRÊNCIAS 

 

Quando ocorrer algum fato gerador das prestações dos serviços de assistência a serem 

executados pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA, o BENEFICIÁRIO deverá: 

a) contatar imediatamente a CENTRAL DE ASSISTÊNCIA caracterizando a ocorrência e 

fornecendo todas as informações necessárias para a localização dos prestadores de serviço 

de assistência solicitado; 

b) seguir as instruções da CENTRAL DE ASSISTÊNCIA e tomar as medidas necessárias e 

possíveis para impedir o agravamento das conseqüências da ocorrência; 

c) satisfazer, sempre que necessário, os pedidos de informação solicitados pela CENTRAL DE 

ASSISTÊNCIA e remeter-lhe prontamente todos os avisos, convocações ou citações que 

receber; 

e) O BENEFICIÁRIO que requerer um serviço, acionando a CENTRAL DE ASSISTÊNCIA, 

aceita “in actu” o prestador provido, quer seja este órgão estatal ou particular, conforme o local 

do evento, concordando assim com as normas locais de atendimento, inclusive em termos de 

qualidade. 
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7. ADIANTAMENTO DE VALORES 

 

Para a liberação do adiantamento de valores o BENEFICIÁRIO deverá assinar documento de 

reconhecimento de dívida e prestar garantia bastante através de cheque caução a favor da 

CENTRAL DE ASSISTÊNCIA no Brasil. 

Em caso de adiantamento de despesas, em que se tenha assinatura do Termo de 

Reconhecimento de Dívida, a Central de Assistência poderá cobrar do associado que 

atrasar seu pagamento, multa de 2% (Dois por cento) sobre o valor do débito, bem com, juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

 

8. PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

 

Em caso de risco de vida, ou ainda nas cidades onde não houver infra-estrutura de 

profissionais necessária para a prestação dos serviços aqui previstos, o associado, ou seus 

familiares poderão organizá-los, desde que a Central de Assistência seja previamente 

advertida, a fim de orientar e autorizar tal procedimento, o que será confirmado pelo 

conhecimento do código de controle interno fornecido ao associado pela Central de 

Assistência. 

 

Em caso de risco de vida, impreterivelmente logo após tomar as medidas para o pronto 

atendimento do paciente, a pessoa responsável pelo associado deverá acionar a Central de 

Assistência para receber o código de controle interno. Esta comunicação deve ser feita antes 

do associado deixar o hospital.  

As restituições serão calculadas tendo como limite de custo aquele habitualmente praticado 

pela Central de Assistência em condições similares. 

 

Para solicitar esta Restituição, o associado deverá enviar os originais das faturas em 

correspondência endereçada ao: 

 

DEPTO. DE RESTITUIÇÃO 

A/ C – Coordenador Saúde & Viagem 

Caixa Postal: 3042 

CEP: 06210-970 

Osasco – SP 

 

informando: 
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- CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA 

- CÓDIGO DO ASSOCIADO 

- NOME, ENDEREÇO E TELEFONE PARA CONTATO 

- DATA DO EVENTO E SERVIÇO UTILIZADO 

- DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO DO VALOR A SER RESTITUÍDO 

- NOTAS FISCAIS ORIGINAIS PARA RESTITUIÇÃO 


