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                                                                                                           ASSISTÊNCIA MULHER 
                                                                                                        Condições da Assistência  

 

1. OBJETIVO 

Disponibilizar à Segurada vários serviços ligados ao envio de profissionais à residência, assistência educacional aos 
filhos, assistência automóvel e assistência nutricional. 

 

2. DEFINIÇÕES 

a) Segurada: Entende-se por Segurada a pessoa física, com residência permanente no Brasil, indicada pela 
Seguradora à Prestadora de Serviços na ocasião da contratação dos serviços presentes neste documento.  
b) Usuária: A Segurada, titular de uma apólice de seguros do ramo Vida emitida pela Seguradora. 
A Usuária terá direito a todos os serviços presentes neste documento. Os serviços de Baby-Sitter/Berçario, 
Faxineira, Estada em Hotel, Despesas com Restaurante e Lavanderia, Encanador, Eletricista e Chaveiro 
contemplam além da titular, o cônjuge ou pessoa com quem coabite em situação equiparada a de cônjuge, 
os ascendentes e descendentes, os enteados e adotados que com ela coabitem. Os serviços da Assistência 
Educacional contemplam além da titular, os descendentes, os enteados e adotados que com ela coabitem. 
Ressalta-se que para efeito de atendimento só está coberto o endereço de residência da titular. 
c) Residência: É a moradia habitual da Segurada no Brasil, devidamente cadastrada pela Seguradora junto a 
Prestadora de Serviços, e também chamada de imóvel, onde serão prestados os serviços de assistência descritos 
neste instrumento. 
d) Sinistro: É a ocorrência de fato externo súbito, danoso, imprevisível, involuntariamente causado, cujo efeito se 
produza na Residência, decorrente de evento descrito e enumerado no item 4 (quatro) deste instrumento, e que 
provoque inutilização de parte ou total do imóvel. 
e) Acidente Pessoal: Considera-se Acidente Pessoal a ocorrência de Sinistro, causador de lesões físicas à 
Segurada, que por si só e independente de qualquer outra causa, tenha como conseqüência direta a necessidade 
de hospitalização da Segurada. 
f) Cadastro: É o conjunto de informações relativo às Seguradas, elegíveis para a requisição dos serviços, fornecido 
e atualizado periodicamente pela Seguradora em forma de arquivo digital, para uso da Prestadora de Serviços e 
com dados completos, que indiquem: nome completo, data de nascimento, e endereço completo de todos os 
Segurados, bem como os todos dados dos dependentes além de todas as informações necessárias à perfeita 
prestação dos serviços aqui descritos. 

 

3. ÂMBITO TERRITORIAL 

3.1. O serviço de assistência Mulher será prestado à Segurada em todo o território nacional. 
3.2. Os serviços previstos serão prestados apenas na residência cadastrada da Segurada no Brasil, ressalvados os 
serviços que, por sua natureza, serão prestados fora do referido limite, exclusivamente em cidades com mais de 
100.000 (cem mil) habitantes. 
3.3 Os serviços não serão prestados nas localidades em que, por motivos de caso fortuito e/ou força maior e/ou 
fatos alheios à vontade da prestadora de serviços tornem impossível sua execução. 
 

4. ATENDIMENTO 

4.1. A assistência Mulher poderá ser acionada por meio da Central de Atendimento 0800 026 1900. 
4.2. Em relação a cada adesão, o direito à prestação dos serviços de assistência caducará automaticamente na 
data em que a Segurada deixar de ter residência habitual no Brasil ou na data em que cessar o vínculo que tiver 
determinado a adesão. 
4.3. Os serviços emergenciais de assistência deverão ser solicitados até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência 
do evento ou quando de sua constatação. 
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4.4. Qualquer queixa no que se refere à prestação dos serviços de assistência deverá ser encaminhada dentro do 
prazo de 90 dias a contar da ocorrência desse evento. 
 
IMPORTANTE: Os serviços não organizados e/ou autorizados pela prestadora de serviços, não darão direito 
a posterior reembolso nem indenização compensatória.  
 

5. SERVIÇOS 

5.1. ENVIO DE PROFISSIONAIS À RESIDÊNCIA 

5.1.1. SERVIÇOS EMERGENCIAIS - vinculados a SINISTRO, ACIDENTE PESSOAL ou Diagnóstico de Câncer 
de Mama - Prestados de 2ª a 6ª feira de 09:00 às 18:00 horas - limitado a 2 (duas) intervenções por ano. 

Baby-Sitter/ Berçário 

A Prestadora de Serviços encarregar-se-á das despesas de contratação de uma baby-sitter ou utilização dos 
serviços de um berçário, indicado pela Segurada se, em decorrência de Acidente Pessoal, a Segurada, permanecer 
hospitalizado por período superior a 2 dias e caso ali residam uma ou mais crianças menores de 14 (quatorze) anos. 
Em caso de Acidente Pessoal ou por determinação médica for necessária a hospitalização da Segurada por um 
período superior a 2 dias, a Prestadora de Serviços assumirá os gastos até o limite de R$50,00 (cinquenta) reais por 
dia, limitado a um período máximo de 2 (dois) dias por evento. 
A determinação médica está vinculada ao tratamento radioterápico/quimioterápico ou hospitalização em decorrência 
de diagnóstico de Câncer de Mama.  

Faxineira 

Se, em caso de Acidente Pessoal ou por determinação médica for necessária a hospitalização da Segurada por um 
período superior a 2 dias, a Prestadora de Serviços assumirá os gastos de uma faxineira, indicada pela Segurada, 
até o limite de R$50,00 (cinquenta reais) por dia, limitado a um período máximo de 3 (três) dias por evento. 
A determinação médica está vinculada ao tratamento radioterápico/quimioterápico ou hospitalização em decorrência 
de diagnóstico de Câncer de Mama.  

Estada em hotel 

A Prestadora de Serviços proporcionará, por sua conta, a instalação da Segurada em hotel, caso a residência tenha 
ficado inabitável em decorrência de sinistro, bem como suportará as despesas de transporte até ao hotel, caso ele 
não o possa fazer pelos seus próprios meios. 
Este serviço não será prestado se, num raio de 100 (cem) km da residência, não houver alojamento disponível e 
está limitado a R$125,00 por diária e R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento. 
A Prestadora de Serviços responsabiliza-se tão somente pelas diárias de hotel, excluídas todas e quaisquer 
despesas extras, tais como, telefonemas, frigobar e similares.  
Este serviço está limitado a 2 utilizações ao ano. 

Despesas com restaurante e lavanderia  

A Prestadora de Serviços suportará as despesas de restaurante e lavanderia efetuadas, pela Segurada, até 
R$100,00 (cem reais) por dia, limitado ao total de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento, caso esta tenha ficado 
inabitável ou tenha havido inutilização da cozinha e/ou máquina de lavar roupa, por ocasião da ocorrência de 
sinistro. 
Este serviço está limitado a 2 utilizações ao ano. 

5.1.2. SERVIÇOS EMERGENCIAIS 24H - vinculados a SINISTRO - limitado a 2 (duas) intervenções por ano. 

Encanador 

Em caso de sinistro a Prestadora de Serviços encarrega-se do pagamento dos gastos com o envio de profissionais 
hidráulicos e a mão-de-obra do mesmo, empregada no local, até o limite de R$ 80,00 (oitenta reais) por evento.  
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Eletricista 

Em decorrência de sinistro, correrão por conta da Prestadora de Serviços as despesas com o envio de um eletricista 
e a mão de obra empregada no local, até o limite de R$ 80,00 (oitenta reais), sendo por conta da Segurada todas as 
despesas com peças e materiais.  

 

5.1.3. Envio de Profissionais - Serviços Eletivos 

A Prestadora de Serviços, a pedido da Segurada, organizará ainda o envio de profissionais previamente 
cadastrados para substituição de um de seus empregados quando estes entrarem de férias ou faltarem no serviço, 
quais sejam: faxineiras, motoristas e baby-sitters.   
Independentemente da verificação de qualquer dos danos previstos no item 6, a Prestadora de Serviços 
compromete-se a enviar à residência da Segurada, pedreiros, carpinteiros, pintores, gesseiros, técnicos de 
carpetes, técnicos de persianas, técnicos de TV e vídeo, técnicos de eletrodomésticos, técnico de informática, 
encanadores, eletricistas, chaveiros ou vidraceiros, que serão disponibilizados em horário comercial (de 2ª à 6ª de 
09:00 às 18:00 horas), podendo, no entanto, estes serviços serem solicitados pela Segurada à qualquer tempo, 24 
(vinte e quatro) horas do dia. 
Nestes casos, correrão por conta da Segurada as despesas com a reparação, reposição de peças e, ainda, 
deslocações, devendo a Segurada quitar os custos do serviço utilizado, e de locomoção, diretamente junto ao 
prestador de serviço afiliado. 
Em se tratando do serviço de chaveiro, temos: 
A Prestadora de Serviços encarrega-se de enviar um chaveiro até a residência que não puder ser aberta em razão 
da perda das chaves, seu esquecimento no interior do imóvel ou quebra na fechadura impossibilitando a Segurada 
de ingressar em sua residência. Este serviço somente será disponibilizado para residências que utilizem sistemas 
de fechaduras e chaves tradicionais e caso existam prestadores num raio de até 50 km (cinquenta quilômetros) da 
residência, observadas as seguintes condições: 
a) Em casos de quebra, perda ou roubo de chaves correrão por conta da Prestadora de Serviços as despesas com 
o deslocamento do profissional, a mão-de-obra e a confecção de novas chaves até o valor total de R$ 80,00 (oitenta 
reais) por evento, limitado ainda a 2 (duas) intervenções ao ano. 
b) Em casos de reparação de fechaduras e trancas que se encontrarem danificadas, a Prestadora de Serviços 
arcará com os custos de deslocamento do profissional, mão-de-obra e peças para troca e conserto da fechadura ou 
tranca até o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por evento e até o limite de 1 (uma) intervenção ao ano.  

 

5.2. ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL AOS FILHOS 

A Prestadora de Serviços encarrega-se de providenciar os serviços previstos neste item em caso de acidentes com 
um dependente indicado pela Segurada, dentro do recinto escolar, ou em atividades “extracurriculares” ocorridas 
fora do ambiente escolar, em todos os casos desde que sob a responsabilidade e programação do Estabelecimento 
de Ensino. 
Entende-se por dependente, o filho da Segurada, com até 18 anos de idade (inclusive). 

5.2.1 Aulas Domiciliares 

Se em caso de acidente, o dependente permanecer mais do que 5 (cinco) dias afastado das atividades curriculares, 
devido a recomendação médica e impossibilitado de se locomover, a Prestadora de Serviços encarrega-se do 
pagamento de um professor particular para aulas na residência do dependente, objetivando viabilizar o 
acompanhamento das atividades escolares. 
Esta cobertura está limitada a R$30,00 (trinta reais) por hora/aula, considerando o máximo de 1 (uma) hora aula por 
dia e o máximo de R$900,00 (novecentos reais) por ano. 
A assistência será fornecida, após o envio de atestado médico de afastamento. 
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5.2.2 Aulas de Reforço 

A Prestadora de Serviços disponibilizará aulas de reforço ao dependente, após seu retorno as atividades 
curriculares quando suas notas nas avaliações curriculares estiverem abaixo da média, em função de acidente 
comprovado por atestado médico. 
Esta cobertura está limitada a R$30,00 (trinta reais) por hora/aula, considerando o máximo de 1 (uma) hora aula por 
dia e o máximo de R$900,00 (novecentos reais) por ano. 
NOTA: Os serviços 5.2.1. aulas domiciliares e 5.2.2. aulas de reforço não se acumulam. 

 

5.3. ASSISTÊNCIA AUTOMÓVEL 

5.3.1 Assistência em caso de Pneu Furado/Avariado 

Em caso de danos aos pneus do veículo, será enviado um profissional para a solução do problema, podendo ser, 
conforme o caso, a simples troca pelo sobressalente ou o reboque do veículo até um estabelecimento capaz de 
consertar o dano, mais próximo do local do evento, desde que situado numa distância de até 100 km (cem 
quilômetros) do local onde se encontrar o veículo.  
Correrão por conta da Prestadora de Serviços as despesas com a mão-de-obra do profissional enviado ao local do 
evento para a troca do pneu ou reboque do veículo, ficando as despesas com o conserto do pneu, câmara, pneu 
sobressalente, aro, roda, ou qualquer outra peça relacionada ao evento, por conta da Segurada.  
Este serviço é válido para veículos automotores de passeio, esportivos e pick-ups, nacionais ou estrangeiros não 
ultrapassando 3,5 toneladas, excluídos os veículos utilizados para fins de transporte pago de passageiros e veículos 
motorizados de menos de 04 (quatro). 
Será condição para a prestação do serviço que a Segurada se encontre no local do evento e apresente sua Carteira 
Nacional de Habilitação. 
Este serviço está limitado a 2 (duas) intervenções ao ano. 

5.3.2 Pane Seca 

Em caso de falta de combustível que impeça a locomoção do veículo, a Prestadora de Serviços encarrega-se de 
providenciar, a seu critério, o fornecimento de combustível suficiente para que o veículo chegue ao Posto de 
abastecimento mais próximo do local, ou a sua remoção, através de reboque, até o posto de abastecimento mais 
próximo dentro do município em que se verificou a ocorrência. 
Correrão por conta da Prestadora de Serviços as despesas com a mão-de-obra do profissional enviado ao local do 
evento, ficando as despesas com o combustível por conta da Segurada.   

5.3.3 Chaveiro 

Em caso de perda, extravio, roubo, quebra das chaves ou chaves trancadas no interior do veículo, a Prestadora de 
Serviços providenciará a ida de um profissional para efetuar a abertura do veículo. 
Este serviço somente será disponibilizado para veículos que utilizem sistemas de fechaduras e chaves tradicionais e 
é válido exclusivamente em cidade de mais de 200.000 (duzentos mil ) habitantes, sendo que, nas demais cidades, 
será garantida a remoção do veículo até um lugar seguro dentro do próprio município da ocorrência.    
Não estão incluídos neste serviço os custos de conserto da fechadura danificada, nem da confecção de cópia da 
chave. 
A Prestadora de Serviços somente realizará este serviço mediante a apresentação dos documentos do veículo. 

 

5.4. ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 

5.4.1 Informações Nutricionais 

A partir das preferências alimentares de cada Segurada, a Prestadora de Serviços sugere um modelo de cardápio 
ou esquema alimentar orientado à Segurada na combinação dos alimentos de uma refeição de forma saudável e 
criativa.  
O objetivo é propiciar à Segurada melhoria em sua saúde e obtenção de melhor qualidade de vida. 
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6. SINISTROS 

a) Incêndio - Combustão acidental, com desenvolvimento de chamas, estranha a uma fonte de fogo, ainda que 
nesta possa ter origem e que se pode propagar pelos seus próprios meios;  
b) Explosão - ação súbita e violenta da pressão ou depressão de gás ou vapor; 
c) Queda de raios - descarga elétrica na atmosfera acompanhada de trovão e relâmpago; 
d) Ciclones e toda a ação direta dos ventos fortes atingindo direta ou indiretamente à Residência da Segurada; 
e) Tremores de terra; 
f) Danos por água, provenientes súbita e imprevistamente de rupturas ou entupimentos da rede interna de água e 
esgotos do edifício ou dos esgotos de águas pluviais; 
g) Furto qualificado ou roubo, consumados ou frustrados, praticados por arrombamento, escalamento, chaves falsas 
ou com violência ou ameaças graves às pessoas que se encontrarem na Residência, desde que participados às 
autoridades; 
h) Queda de aeronaves - choque ou queda de todo ou parte de aparelhos de navegação aérea e engenhos 
espaciais incluindo objetos delas caídos ou alijados, bem como vibração ou abalo resultantes de velocidades 
supersônicas; 
i) Impacto de veículos terrestres ou animais, desde que não conduzidos pela Segurada ou por qualquer das pessoas 
mencionadas no artigo primeiro, não se considerando os danos causados em veículos de terceiros; 
j) Derrame súbito de óleo de qualquer instalação fixa ou móvel para aquecimento ou refrigeração do ambiente, 
excetuando os danos sofridos pela própria instalação; 
k) Quebra de vidros, incluindo espelhos, desde que devidamente aplicados e com espessura superior a 4 milímetros 
e superfície superior a meio metro quadrado, assim como de pedras mármore, desde que aplicadas em suporte 
adequado; 
l) Quebra ou queda de antenas exteriores de TV e TSF e respectivos mastros e espias, salvo em operações de 
montagem ou reparação; 
m) Quebra ou queda de painéis para captação de energia solar destinados à utilização da Segurada, salvo em 
operações de montagem ou reparação. 
n) Avarias na rede elétrica interna da residência devido à variações anormais de tensão, curto-circuito, calor 
causado acidentalmente por eletricidade ou descargas elétricas; 

 

7. EXCLUSÕES 

7.1. Os Serviços não serão prestados nas localidades em que, por motivos de caso fortuito e/ou força maior e/ou 
fatos alheios à vontade da Prestadora de Serviços tornem impossível sua execução; 

7.2. O presente contrato não se aplica às seguintes situações: 
a) Acidentes causados por engenhos explosivos ou incendiários; 
b) Despesas decorrentes de despejo, arrolamento, confisco, expropriação ou requisição de bens, por ordem de 
autoridades judiciais, administrativas ou militares. 
7.3. A Prestadora de Serviços não será responsável por quaisquer despesas decorrentes de quaisquer serviços, 
caso estes não tenham sido solicitados previamente através do número de telefone reservado para este fim. 
7.4. Os serviços previstos no Artigo terceiro somente serão objeto de reembolso à Segurada se no Município de 
sua residência não houver a infra-estrutura de profissionais necessária para a prestação dos serviços aqui descritos 
e, ainda, desde que a Prestadora de Serviços tenha sido previamente consultada e estiver de acordo. Nestes casos, 
a Segurada deverá comprovar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data da ocorrência, os gastos realizados, 
através de notas fiscais descritivas do serviço em vias originais, para que possa obter o reembolso, pela Prestadora 
de Serviços, daquelas despesas dentro dos limites de coberturas definidos. 
7.5. Prestadora de Serviços não prestará nenhum dos serviços enunciados no presente instrumento nas 
seguintes situações: 
a) Acidentes que tenham ocorrido anteriormente ao início do contrato, ainda que as suas consequências se tenham 
prolongado para além dessa data; 
b) Os acidentes ou as suas consequências que derivem, direta ou indiretamente, de ações criminais da Segurada 
ou as consequências originadas por dolo; 
c) Os acidentes que resultem de acontecimentos de guerra, tumultos e perturbações da ordem pública; 
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d) Os acidentes que resultem, direta ou indiretamente, da desintegração ou fusão do núcleo de átomos, aceleração 
de partículas ou radioatividade; 
e) Eventos que caracterizem falta de manutenção da Residência Segurada; 
f) Residências de veraneio ou que não possam ser caracterizadas como a habitual ou permanente da Segurada; 
g) Estabelecimentos comerciais ou Residência com parte dela utilizada para fins comerciais, seja pela Segurada ou 
por terceiros. 

8. REEMBOLSO 

Não serão reembolsados os casos de despesas não comunicadas e aprovadas previamente pela Central de 
Atendimento. 
8.2. Quando excepcionalmente o serviço coberto tiver que ser pago pela Segurada para posterior reembolso, este 
deverá sempre observar a orientação e aprovação prévia da Central de Atendimento.  
8.3. Em casos de impossibilidade material ou força maior comprovados que comprometam o acionamento prévio da 
Central de Atendimento, será necessário que a Segurada entre em contato com a Central dentro de um período de 
24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da ocorrência do evento que deu lugar à utilização de algum dos serviços 
previstos. 
8.3.1. Nestes casos, a Segurada deverá comprovar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data da ocorrência, os 
gastos realizados, através de notas fiscais descritivas do serviço em vias originais, para que possa obter o 
reembolso, pela prestadora de serviços, daquelas despesas dentro dos limites de coberturas definidos: 
a) Relato da ocorrência informando o nome completo e CPF da Segurada, explicando qual foi o fato gerador do 
evento, quais foram às providências tomadas e o valor gasto; 
b) Nome completo e CPF do(a) favorecido(a) e dados bancários (banco, n° da agência e conta corrente); e 
c) Notas Fiscais originais discriminadas comprovando os gastos em função das despesas efetuadas pela 
Segurada. 
8.4. A partir da entrega de toda a documentação exigida pela prestadora de serviços, caso o reembolso seja 
autorizado, esta terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para o crédito na conta informada.  
8.5. O não cumprimento destas obrigações acarretará a automática perda do direito da Segurada a obter o 
pagamento direto ou reembolso dos serviços aos prestadores contratados diretamente pela Segurada. 
 

9. SUB-ROGAÇÃO 

9.1. Após o reembolso dos prestadores de serviços ou outras despesas, a prestadora de serviços fica sub-rogada 
nos correspondentes direitos da Segurada contra aqueles que por ato, fato, ou omissão tenham causado os 
prejuízos ou para eles tenham concorrido, obrigando-se a Segurada a facilitar os meios necessários ao exercício 
dessa sub-rogação. 

9.2. A Segurada compromete-se a restituir à prestadora de serviços toda importância que tenha recebido por parte 
do causador dos danos e/ou de seu seguro, em função de liquidação da indenização a qual a Segurada tiver direito, 
até os limites assumidos pela prestadora de serviços. 
9.3. Caso a Segurada se negue a prestar colaboração ou a sub-rogar tais direitos, a prestadora de serviços estará 
automaticamente desobrigada a abonar os gastos originados da assistência. 
 
 
IMPORTANTE: Caso a Segurada contrate mais de uma proposta de adesão, o serviço de Assistência Mulher 
não terá acumulação de coberturas para os serviços informados. 
 


