
ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM VIAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL

Os serviços de Assistência a Pessoas em Viagem Nacional são destinados a atender o
Associado/Segurado em situações emergenciais decorrente de acidente pessoal, quando em
viagem a partir de 100 (cem) quilômetros de seu domicílio, desde que a estada do mesmo seja
de até 60 (sessenta) dias consecutivos.

PLANO:  Viagem  Nacional  ou  Internacional  com  Despesas  Médicas  Cirúrgicas  e
Hospitalares de até R$ 5.000,00.

Sem limite de acionamentos, mas limitados ao esgotamento do valor de DMCH no final do
período de 1 (um) ano. Este limite é compartilhado entre todos os SERVIÇOS.

1. Assistência médico-hospitalar
Em  caso  de  acidente  será  concedido  Atendimento  médico  de  urgência  devidamente

comprovado através de laudo médico detalhado, incluindo consultas, exames complementares,
internações e cirurgias em caso de emergência médica por acidente.

Não serão cobertos exames e tratamentos de doenças preexistentes e gestações a partir
da 24ª (vigésima quarta) semana.

2. Assistência Odontológica
Decorrente  de  acidente  será  providenciada  pela  Central  de  Atendimento  uma  consulta

odontológica em caso de emergência médica, devidamente comprovada com laudo médico
que exija tratamento devido à dor, infecção ou trauma, decorrentes de acidente.

Não serão cobertos exames e tratamentos de doenças preexistentes.

3. Assistência Farmacêutica
Decorrente de acidente será concedido reembolso de gastos com medicamentos prescritos

por  médicos  exclusivamente  decorrentes  de  emergência  médica  comprovada  com  laudo
médico.

Não serão cobertos tratamentos de doenças preexistentes.

4. Remoção hospitalar
Se  em  consequência  de  acidente  pessoal  ou  doença  súbita,  o  Associado/Segurado

necessitar de remoção para outro centro hospitalar mais adequado, a ECOBIOMA encarrega-
se de providenciar o serviço, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento. 

A prestação deste serviço está condicionada à avaliação do médico afiliado à ECOBIOMA
que determinará, ainda, o meio de transporte mais apropriado para a transferência. O meio de
transporte utilizado, quando sugerido pelo médico afiliado à ECOBIOMA, poderá ser via UTI
aérea, avião de linha regular, extra  seats, promoção de classe, ambulância UTI ou simples,
com ou sem acompanhamento médico. 

Nenhum  outro  motivo  que  não  o  da  estrita  conveniência  médica  poderá  determinar  a
remoção ou a repatriação do Associado/Segurado, bem como a escolha do meio de transporte.

Caso o Associado/Segurado se encontre a uma distância superior a 1.000 km (hum mil
quilômetros),  a  repatriação  só  se  efetuará  em avião  de  linha  regular,  respeitando  o  limite
estabelecido acima.
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Quando o Associado/Segurado fizer uso da remoção médica, a ECOBIOMA reserva-se o
direito de propriedade sobre os bilhetes de passagens de retorno previsto e não utilizados.

5. Transporte e Envio de Familiar
Se em consequência de acidente pessoal  ou doença súbita  o Associado/Segurado que

esteja  viajando  sozinho  ficar  hospitalizado  por  um  período  superior  a  10  (dez)  dias,  a
ECOBIOMA arcará com as despesas com a passagem de ida e volta  de avião em classe
econômica ou outro meio de transporte alternativo, a seu critério, para que um familiar possa
acompanhá-lo.

6. Hospedagem para Familiar
Em complementação ao item anterior, a ECOBIOMA encarrega-se de suportar as despesas

com  estada  em  hotel  do  familiar  acompanhante  do  Associado/Segurado  hospitalizado,
limitadas às despesas de hotel  em até R$ 100,00 (cem reais) por dia e até o máximo de
R$1.000,00 (hum mil reais) por evento.

A ASSISTÊNCIA responsabiliza-se tão somente pelas diárias de hotel, excluídas todas e
quaisquer despesas extras, tais como, telefonemas, restaurantes, frigobar e similares.

7. Prolongamento de Estada
Se em consequência de acidente pessoal ou doença súbita do Associado/Segurado, e por

prévia  recomendação  do  médico  responsável  pelo  atendimento,  seu  estado  não  justificar
hospitalização  ou  transporte  sanitário  e  se  o  seu  regresso  não  se  puder  realizar  na  data
inicialmente  prevista,  a  ECOBIOMA encarrega-se  das  despesas  a  serem  realizadas  com
estada em hotel até o limite de R$ 100,00 (cem reais) por dia e até o máximo de R$ 1.000,00
(hum mil reais) por evento. A ECOBIOMA responsabiliza-se tão somente pelas diárias de hotel,
excluídas todas e quaisquer despesas extras, tais como, telefonemas, frigobar e similares.

8. Regresso do Associado/Segurado após Alta Hospitalar
Caso o Associado/Segurado, após alta hospitalar, não estiver em condições de retornar à

sua residência permanente como passageiro regular,  a critério do médico responsável pela
internação  e  pelos  médicos  da  ECOBIOMA,  estes  organizarão  o  retorno  do
Associado/Segurado pelo meio de transporte mais adequado às suas condições clínicas até o
limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

No  caso  do  Associado/Segurado  possuir  passagem  de  transporte  aéreo  com  data  ou
limitação de regresso e, em razão de doença súbita ou lesão decorrente de acidente pessoal,
acompanhada pela equipe médica indicada pela ECOBIOMA, estiver obrigado a retardar seu
regresso  programado,  a  ECOBIOMA assumirá  a  diferença  de  tarifa  para  o  regresso  do
Associado/Segurado ou para o prosseguimento da viagem interrompida, respeitado o limite
acima. 

Com esta finalidade, a ECOBIOMA poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto às
companhias aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte do
Associado/Segurado, dentro ou fora do prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno do
mesmo.

9. Envio de Familiar para Acompanhamento de Menores de 14 anos. 
Se em consequência de acidente pessoal ou doença súbita ocorrer internação hospitalar,

remoção  ou  falecimento  do  Associado/Segurado  e  este  estiver  em  viagem  tendo  sob
responsabilidade crianças menores de 14 anos, a ECOBIOMA arcará com as despesas de uma
passagem aérea, de ida e volta, para que um familiar possa buscá-los no local da ocorrência
caso estas fiquem desacompanhadas ou o Associado/Segurado não puder embarcá-las para o
retorno ao seu local de domicílio.

O limite para este serviço é de R$ 600,00 (seiscentos reais) no Brasil e R$ 2.000,00 (dois
mil reais) no exterior, por evento.
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10. Traslado de Corpo
Se  em  consequência  de  acidente  pessoal  ou  doença  súbita  ocorrer  o  falecimento  do

Associado/Segurado, a ECOBIOMA atentará às formalidades administrativas necessárias para
o repatriamento/transporte do corpo, transportando-o em esquife standard até o município de
domicílio do Associado/Segurado no Brasil (ou trecho equivalente), não estando incluídas as
despesas relativas ao funeral e enterro. O limite para este serviço é de R$ 1.000,00 (um mil
reais) no Brasil e de R$ 3.000,00 (três mil reais) no Exterior por evento.

11. Regresso Antecipado de Acompanhantes e/ou Familiares.
Se em consequência de acidente pessoal ou doença súbita ocorrer internação hospitalar,

remoção  ou  falecimento  do  Associado/Segurado,  a  ECOBIOMA garante  o  pagamento  das
despesas  com  transporte  para  retorno  ao  local  de  origem  de  até  2  (dois)
acompanhantes/familiares do Associado/Segurado, a critério da ECOBIOMA, sempre que não
possam efetuar este transporte pelos meios inicialmente utilizados em sua viagem.

Com esta finalidade, a ECOBIOMA poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto às
companhias aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte
dos acompanhantes/familiares do Associado/Segurado, dentro ou fora do prazo estipulado, de
forma a assegurar o retorno dos mesmos.

12. Regresso Antecipado em Caso de Falecimento de Parentes
Em virtude de falecimento de parente de 1º grau do Associado/Segurado e caso não possa

ser  utilizado o bilhete  original  emitido com prazo determinado,  a  ECOBIOMA organizará  e
assumirá as despesas adicionais resultantes da sua volta antecipada ao seu local de domicílio,
em companhia aérea comercial, classe econômica, até R$ 600,00 (seiscentos reais) no Brasil e
R$ 2.000,00 no Exterior.  Para fins deste serviço,  são considerados parentes de 1º  grau o
cônjuge e os filhos, pais e irmãos do Associado/Segurado.

Com esta finalidade, a ECOBIOMA poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto às
companhias aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte do
Associado/Segurado, dentro ou fora do prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno dos
mesmos.

13. Localização e transporte de Bagagem
Apoio logístico para localização e encaminhamento de bagagem ao Associado/Segurado

até  o  local  da  viagem previsto  ou  até  sua  residência  habitual,  caso  ocorra  o  extravio  da
bagagem enquanto estiver sob a responsabilidade da companhia aérea. Esta cobertura não
possui limite de quantidade de eventos ou econômico, sendo válida no Brasil.

No caso de roubo ou extravio de bagagens em vôo regular, enquanto sob responsabilidade
da Cia. Aérea Transportadora, a ASSISTÊNCIA assistirá ao Associado/Segurado, se solicitada,
na respectiva participação às autoridades. 

Tanto no caso de roubo como no de perda ou extravio dos ditos pertences, se encontrados,
a  ECOBIOMA encarregar-se-á  de  seu  envio  até  o  local  onde  o  Associado/Segurado  se
encontre  ou  até  a  sua  residência  habitual,  em  tarifa  de  transporte  regular  até  o  limite
de R$ 300,00 (trezentos reais), desde que os pertences se encontrem devidamente embalados
e transportáveis e desde que observadas as seguintes condições:

•  A obrigação do Associado/Segurado de comunicar imediatamente o fato à Companhia
Aérea  e  obter  uma  prova  por  escrito  desta  notificação  (Formulário  P.I.R.  -  Property
Irregularity Report);
•  A obrigação  do  Associado/Segurado  de  entrar  em  contato  com  a  ASSISTÊNCIA,
informando o fato em até 3 (três) dias depois do ocorrido.
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14. Indicação Jurídica
Mediante  solicitação  do  Associado/Segurado  e  a  fim  de  assegurar  sua  defesa  perante

qualquer  tribunal  em  resultado  de  procedimento  criminal  que  contra  ele  seja  movido,  a
ECOBIOMA prestará  informações  sobre  advogados  que  o  possam  patrocinar,  sendo  os
respectivos honorários e outras despesas daí decorrentes por conta do Associado/Segurado.

Adiantamento de Honorários Legais
A fim de assegurar a defesa do Associado/Segurado perante qualquer tribunal em resultado

de procedimento criminal que contra ele seja movido em consequência de acidente de trânsito
ocorrido  durante  a  viagem,  a  ECOBIOMA  adiantará  o  pagamento  das  despesas  com
honorários advocatícios, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

A importância adiantada deverá ser devolvida pelo Associado/Segurado à ECOBIOMA no
prazo  de  60  (sessenta)  dias  a  serem  contados  da  data  do  efetivo  adiantamento.  O
Associado/Segurado  deverá  assinar  documento  de  reconhecimento  de  dívida  e  prestar
garantia bastante através de cheque caução a favor da ECOBIOMA.

Adiantamento de Cauções Penais e Custas Processuais
A ASSISTÊNCIA prestará, a título de adiantamento, as cauções penais que sejam exigidas

ao  Associado/Segurado  para  garantir  as  custas  processuais  e  procedimento  criminal  que
contra ele seja movido, em consequência de acidente de trânsito ocorrido durante a viagem e
que não envolva  responsabilidade por  atos  voluntariamente  praticados,  até  o  limite  de  R$
3.000,00 (três mil reais) por evento.

Liberdade Provisória
Prestará ainda, a título de adiantamento e até o limite acima fixado, a caução que seja

exigida para garantia da sua liberdade provisória ou comparecimento em julgamento, em razão
de procedimento criminal por consequência de acidente de trânsito ocorrido durante a viagem.

Estas  importâncias  adiantadas  servem para  custas  processuais,  quer  para  garantia  de
liberdade  provisória,  serão  reembolsadas  à  CONTRATANTE  pelo  Associado/Segurado,  no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias ou logo após a sua restituição pelo Tribunal, consoante o
que ocorrer primeiro.

O Associado/Segurado deverá assinar documento de reconhecimento de dívida e prestar
garantia bastante através de cheque caução a favor da ASSISTÊNCIA.

15. Serviço de informações e Conveniência
Visa oferecer ao Associado/Segurado diversas informações sobre serviços e conveniências.

Mediante ligação à Central de Atendimento, o Associado/Segurado poderá receber informações
sobre diversos tipos de serviços. O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES contempla as seguintes
coberturas:

• Informações de viagens - moedas, vistos, vacinas, dicas, alimentação, passeios;
• Informações  sobre  reservas  de  restaurantes,  shows,  hotéis,  cinemas,  teatros,

exposições;
• Informações sobre envio de flores e presentes;
•  Organização e envio de profissionais prestadores de serviços de assistência domiciliar;
•  Acionamento de táxis;
•  Indicação de Locadoras de Veículos com ou sem motorista;

•  Indicação de tradutores;
•  Auxílio na locação de veículo;
•  Auxílio na organização de transfer.
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Esta cobertura não possui limitação de valor ou de quantidade de eventos, sendo válida
somente no Brasil.

Nota: O  serviço  de  informações  e  conveniência  tem  caráter  exclusivamente
informativo e de indicação de profissionais, sendo que todas as despesas decorrentes
dos serviços prestados são de exclusiva responsabilidade do Associado/Segurado.
Qualquer  reclamação  quanto  à  qualidade  dos  serviços  prestados  pelos
estabelecimentos e profissionais,  deverá ser encaminhada e resolvida diretamente
com  os  envolvidos,  ficando  a  Central  de  Atendimento  isenta  de  qualquer
responsabilidade.

16. Transmissão de Mensagens Urgentes
No caso  de  acidente  pessoal  ou  doença  súbita  do  Associado/Segurado  a  ECOBIOMA

poderá, se comunicada, avisar seus parentes ou sua empresa sobre o seu estado de saúde e
localização.

17. Informação e Envio de Documentos em Caso de Perda ou Roubo
No caso de perda ou roubo de documentos indispensáveis ao prosseguimento da viagem,

do Associado/Segurado e/ou de seu(s) acompanhante(s), a ECOBIOMA prestará informação
sobre os órgãos competentes para obtenção de passaporte ou outras medidas necessárias. Se
existirem documentos substitutos ou cópia autenticada no domicílio do Associado/Segurado, a
ECOBIOMA  poderá,  opcionalmente,  remetê-los  até  o  local  onde  se  encontre  o
Associado/Segurado, desde que prévia e expressamente autorizada pelo Associado/Segurado.

18. Garantia de Viagem de Regresso
Se  em consequência  de  doença  súbita  ou  lesão  decorrente  de  acidente  pessoal,  cujo

acompanhamento  tenha  sido  verificado  pela  equipe  médica  da  ECOBIOMA,  o
Associado/Segurado não possa efetuar seu transporte pelo meio inicialmente utilizado em sua
viagem,  a  ECOBIOMA garante  o  pagamento  das  despesas  de  seu  transporte  até  o  seu
domicílio ou até ao local de destino da viagem interrompida, desde que estes últimos gastos
não sejam superiores àqueles.

Com  esta  finalidade,  a  ECOBIOMA poderá,  em  nome  do  Associado/Segurado,  usar,
negociar,  providenciar,  compensar,  junto  às  companhias  aéreas  ou  agentes  de  viagens  e
operadores turísticos,  os  bilhetes  de  transporte  do  Associado/Segurado,  dentro  ou  fora  do
prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno do Associado/Segurado ou a continuação de
sua viagem.

19. Regresso Antecipado por Ocorrências no Domicílio do Associado/Segurado
No caso de ocorrência de eventos externos, súbitos, fortuitos, involuntários que provoquem

danos materiais ao domicílio do Associado/Segurado e este estiver sem nenhum morador, a
ECOBIOMA garante o pagamento das despesas com transporte do Associado/Segurado para
seu  retorno,  por  meio  de  transporte  alternativo,  a  critério  da  ECOBIOMA.  O  retorno  será
somente do Associado/Segurado e sua moradia terá que estar vulnerável ou inabitável.

20. Serviço de Indicação Médica
Se  em  consequência  de  acidente  ou  doença  súbita,  o  Associado/Segurado  necessitar

consultar um médico ou especialista, a ECOBIOMA colocará à sua disposição um serviço de
informações, que lhe fornecerá o nome, endereço ou telefone de um profissional.

As despesas com o médico escolhido são de responsabilidade do Associado/Segurado.
A  ECOBIOMA  não  será  responsável  pelos  serviços  prestados  pelos  profissionais  e

entidades (hospitais, clínicas, etc.) indicados através deste serviço de informação, razão pela
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qual tanto os materiais de divulgação dos serviços, quanto o material do Associado/Segurado,
deverão informar com clareza que o referido serviço restringe-se a indicação de médicos e
hospitais.

Exclusões:
A  ECOBIOMA  não  será  responsável  pelos  reembolsos  por  gastos  pessoais  do

Associado/Segurado nas seguintes situações:
• Doenças  crônicas  ou  preexistentes  que  o  Associado/Segurado  sofra  anteriormente  à

viagem,  conhecidas ou não pelo  Associado/Segurado,  assim como sua agudização ou
consequências;

• Toda  e  qualquer  consequência  resultante  de  morte  ou  lesões  causadas,  direta  ou
indiretamente por atividades criminosas ou dolosas do Associado/Segurado,  bem como
aqueles provocados por atos, ação ou omissão do Associado/Segurado ou causados por
má-fé;

• Acontecimentos  ou  consequências  causadas  por  suicídio  consumado  ou  frustrado  do
Associado/Segurado;

• Danos sofridos pelo Associado/Segurado em consequência de demência ou doenças ou
ainda estados patológicos produzidos por consumo de álcool, drogas, produtos tóxicos,
narcóticos ou medicamentos adquiridos sem prescrição médica;

• Despesas com aquisição de óculos, lentes, muletas e próteses em geral;
• Assistências em consequência de um acidente laboral;
• Despesas com fisioterapia;
• Todos os gastos ocasionados pelo diagnóstico ou tratamento de um estado fisiológico (ex.:

gravidez), parto, exame pré-natal e qualquer tipo de “check-up” médico geral;
• Transporte ou remoção sanitária, caso o Associado/Segurado possa ser tratado localmente

e não haja impedimento em seguir viagem;
• Gastos com funeral, cremação ou cerimônia fúnebre;
• Danos  sofridos  em  consequência  de  atos  de  terrorismo,  guerras,  revoltas  populares,

greves, sabotagem, tumultos e quaisquer perturbações de ordem pública;
• Danos sofridos em decorrência de atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de

Segurança em tempos de paz;
• Danos  sofridos  em  consequência  direta  ou  indireta  de  irradiações  provenientes  da

transmutação ou desintegração nuclear ou da radioatividade;
• Danos sofridos em decorrência de fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, tais

como: inundações, terremotos, tempestade ciclônica atípica, furacões, maremotos, quedas
de corpos siderais, meteoritos, etc.

No  caso  de  extravio  de  bagagens,  não  estão  cobertos  os  prejuízos  causados  direta  ou
indiretamente pelos seguintes fatores:  

• Viagens  em  meio  de  transporte  de  caráter  perigoso  ou  ilegal,  no  qual  o
Associado/Segurado atue como operador ou membro da tripulação ou não apropriado a
passageiros; 

• Confisco  ou  apreensão  da  bagagem  por  parte  da  Alfândega  ou  outra  autoridade
governamental;

• Falha  do  Associado/Segurado  em  tomar  medidas  necessárias  para  salvaguardar  ou
recuperar a bagagem perdida;

• Falha de notificação às autoridades competentes da Cia. Aérea sobre bagagem perdida no
ponto de destino e na obtenção e preenchimento do informe de irregularidade antes de
deixar o aeroporto.
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REGULAMENTO DAS ASSISTÊNCIAS 24 HORAS

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

Os SERVIÇOS oferecidos são de Assistência 24 horas e não se confundem com seguro ou
auxílio funeral. Dessa forma, esses SERVIÇOS têm regras próprias e coberturas limitadas.

Os SERVIÇOS de assistência 24 horas mencionados neste instrumento estarão cobertos
em todo o território nacional para os Padrões Básico e Classic e internacional para o Padrão
Master ou VIP.

A prestação dos SERVIÇOS pela ECOBIOMA serão providenciados de acordo com a infra-
estrutura, regulamentos, legislação, costumes, localização e horário do local do EVENTO.

Qualquer  problema  ou  irregularidade  na  execução  dos  SERVIÇOS  contratados,  a
ECOBIOMA deverá ser comunicada imediatamente para que a mesma execute as providências
cabíveis.

Para ter  direito  aos SERVIÇOS a seguir,  o  Associado/Segurado ou seu familiar  deverá
acionar a ECOBIOMA, desde o início do SINISTRO, para que a mesma realize e coordene
todos os procedimentos cabíveis.

Em nenhuma hipótese deverá a família encomendar diretamente os SERVIÇOS constantes
neste  instrumento,  sob  pena  de  arcar  com os  ônus  daí  decorrentes,  pelos  quais  não  se
responsabilizará a APLUB ou a ECOBIOMA.

Caso a Central de Atendimento 24 h não seja acionada, por motivos de força maior, as
despesas efetuadas com o funeral serão, até o limite de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais),  reembolsadas  mediante  a  apresentação  das  notas  fiscais  originais  referentes  aos
serviços prestados.

Não será realizado qualquer  reembolso decorrente das despesas comprovadas com os
SERVIÇOS aqui descritos, caso a Central 24h não seja acionada, desde o início do SINISTRO.

As solicitações de Assistências 24 Horas serão realizadas através de ligação de Discagem
Direta Gratuita (DDG) pelo número 0800.722.5665 em Território Nacional e, no exterior, através
do número (55) 51-2136-5630.

REGULAMENTO DA ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM VIAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL 7



DEFINIÇÕES PARA AS ASSISTÊNCIAS

Para os fins definidos de orientação ao atendimento, consideram-se:

Associado/Segurado:  entende-se por Associado/Segurado a pessoa física, com até 80
(oitenta) anos ou jurídica, integrante de uma  apólice de seguro comercializado ou adquirido
pela CONTRATANTE, com DOMICÍLIO habitual no Brasil, designadas à CONTRATADA através
de CADASTRO, assim como seu cônjuge ou companheiro (a) e filhos com limite de idade de
18 (dezoito) anos, conforme cobertura contratada.

Beneficiário: entende-se  por  BENEFICIÁRIO  a  pessoa  física,  informada  em vida  pelo
Associado/Segurado  à  CONTRATADA ou  à  CONTRATANTE,  que  receberá  os  benefícios
descritos neste instrumento, conforme SERVIÇO contratado e período estabelecido. 

Cobertura:  Individual  -  cobertura  somente  para  o  Associado/Segurado;  Familiar  -
cobertura para o Associado/Segurado, seu cônjuge ou companheiro(a) e filhos até 18 (dezoito)
anos.

      Nota: os filhos que necessitam de cuidados especiais, decorrentes de deficiência psico-
motora, tendo a sua dependência comprovada através de laudo médico legal, estarão cobertos
pelos SERVIÇOS aqui descritos, sem considerar o limite de idade.

Defeito: é uma falha ou pane de fabricação de origem elétrica, eletrônica, mecânica ou
outra que impeça o funcionamento ou uso normal do produto.

Fabricante: é a empresa que originalmente manufaturou ou montou o produto.

Garantia  do  Fabricante: é  a  garantia  inicial  oferecida  pelo  Fabricante  e  prevista  no
Certificado de Garantia ou Manual do Produto.

Valor de Aquisição: é o valor de compra do Produto discriminado em sua Nota Fiscal.

Cadastro: é o conjunto de informações relativas aos Associados/Segurados, elegíveis para
requisição  dos  SERVIÇOS,  fornecidas  e  atualizadas  periodicamente  pela  CONTRATANTE 
para uso da CONTRATADA, na forma de arquivo digital enviado por meio eletrônico conforme
layout estabelecido pela CONTRATADA, e com dados que indiquem: nome completo, data de
nascimento, CPF, endereço completo,  padrão contratado, matrícula ou n° de identificação de
todos  os  Associados/Segurados, bem  como  todas  as  demais informações  necessárias  à
perfeita prestação dos SERVIÇOS aqui descritos.

Domicílio: é a moradia onde o Associado/Segurado estabelece sua residência com ânimo
definitivo.

Evento: é a ocorrência de fato causador de SINISTRO, proveniente de acidente ou não,
cujo fato ocasionará a prestação de SERVIÇO.

Sinistro: é  a  ocorrência  com data  caracterizada,  exclusiva  e  diretamente  externa,  que
tenha como causa direta o EVENTO, que levará o Associado/Segurado a acionar a assistência
24 horas.
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Morte  Natural: causada  segundo  a  própria  lei  da  vida,  quando  a  causa  mortis é  a
senilidade extrema ou moléstia.

Morte  Provocada  ou  Violenta: quando  a  causa  mortis é  provocada  por  mecanismo
externo, seja ele suicida (por ato de vontade da própria pessoa), homicida (por ação criminosa
de alguém) ou acidental (por um acontecimento imprevisto).

Prestador: é  a  empresa qualificada e  selecionada a  critério  da  CONTRATADA,  para  a
prestação do SERVIÇO.

Serviços: designam a organização e operação pela CONTRATADA de um conjunto de
modalidades de assistência definidas e delimitadas no presente instrumento, combinando um
ou mais fornecimentos e prestações adquiridos pela CONTRATADA junto a PRESTADORES,
visando providenciar ao Associado/Segurado a Assistência 24h.

Urgência Absoluta (Emergência) Problemas Emergências: todo incidente imprevisto que
necessite de intervenção dentro das 24 (vinte e quatro) horas subsequentes a sua ocorrência,
e que, de sua resolução, depende o bem-estar do Associado/Segurado do serviço.

Gestão de Serviços: corresponde ao processo de administração da Assistência 24h sendo
que,  neste  formato,  as  despesas  decorrentes  da  prestação  dos  SERVIÇOS  são  de
responsabilidade da CONTRATANTE, sendo refaturadas à mesma pela CONTRATADA.

Médico Regulador: acolhe todos os pedidos de socorro que recorrem à central médica e
estabelece  uma  estimativa  inicial  do  grau  de  urgência  de  cada  caso,  desencadeando  a
resposta mais adequada e equânime a cada solicitação. Além disso, monitora continuamente a
estimativa inicial do grau de urgência até a finalização do caso e assegura a disponibilidade
dos meios necessários para a efetivação da resposta definitiva. Viabiliza o acesso imediato do
paciente ao serviço médico mais indicado, visando conferir estabilidade clínica, afastamento do
risco  de  morte,  diminuição  do  potencial  gerador  de  sequelas  com  diminuição  da  morbi-
mortalidade. 
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ECOBIOMA - ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
CNPJ Nº 10.326.675/0001-89

Av. Júlio de Castilhos, 44 - 11º andar - Porto Alegre / RS

 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB
CNPJ Nº 92.672.070/0001-04

Av. Júlio de Castilhos, 10 - Porto Alegre / RS
 

 APLUB CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 88.076.302/0001-94

Av. Júlio de Castilhos, 10 - Porto Alegre / RS

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CNPJ Nº 08.602.745/0001-32

Rua São Clemente, 38 - 7º andar - Rio de Janeiro / RJ

REGULAMENTO DA ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM VIAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL 10


