
Seguros

Guia de Assistências 
Seguro Ouro Residencial



Como acionar os serviços de assistência?

Sempre que precisar acionar uma assistência, entre em 
contato com a Central de Atendimento Aliança do Brasil:

No Brasil: 0800 729 7000
No Exterior: 55 (11) 4133 6571

Lembre-se
Não haverá reembolso para serviços realizados por 
terceiros.
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ASSISTÊNCIA EM 
VIAGEM AO EXTERIOR
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Ir para o sumário

Despesas médicas, cirúrgicas 
e hospitalares no exterior

você dispõe de uma equipe médica exclusiva, 
providenciada pela assistência, para atendê-lo 
rapidamente em caso de acidente pessoal ou doença 
súbita. estão cobertas quaisquer análises radiológicas 
e exames de laboratório, além de internação hospitalar 
em local adequado ao tratamento necessário, sempre
que orientados e previamente autorizados 
pela equipe médica da assistência.

Lembre-se
•	 Despesas	com	honorários	médicos,	serviços	de	

enfermagem, diárias hospitalares, exames e 
medicamentos prescritos estão garantidas até um 
limite de R$10.000,00, por evento, convertidos em 
moeda local ao câmbio do dia.
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Ir para o sumário

Despesas odontológicas 
no exterior

Se você precisar realizar um tratamento odontológico 
de urgência, durante uma viagem ao exterior, esta 
assistência garante a cobertura das despesas, 
mediante apresentação de relatório médico 
detalhando os procedimentos adotados.

Lembre-se
•		O	valor	autorizado	para	cobertura	das	despesas	

odontológicas no exterior é de até R$1.000,00 por 
evento, convertidos em moeda local ao câmbio do dia.
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Ir para o sumário

Despesas farmacêuticas 
no exterior

Se um acidente pessoal ou doença súbita, ocorridos 
durante sua viagem ao exterior, ocasionarem despesas 
farmacêuticas, esta assistência garante a cobertura 
dos seus gastos, desde que os medicamentos tenham 
sido prescritos pelo médico responsável pelo seu 
atendimento.

Lembre-se
•	 O	valor	autorizado	para	cobertura	das	despesas	

farmacêuticas no exterior é de até R$1.000,00 por 
evento, convertidos em moeda local ao câmbio do dia.
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Ir para o sumário

Indicação de advogado no exterior

Se uma ocorrência no exterior demandar assessoria 
jurídica, esta assistência oferece a indicação de um 
advogado para defendê-lo e orientá-lo diante de um
procedimento criminal contra você.

Lembre-se
•		A	opção	pela	contratação	do	profissional	indicado,	bem	

como os gastos com honorários advocatícios e outras 
despesas, são de sua responsabilidade.

•		Não	há	limite	para	utilização	desta	assistência.
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Ir para o sumário

Adiantamento de honorários legais 

Caso uma acusação criminal, decorrente de acidente 
de trânsito no exterior, seja movida contra você, esta 
assistência disponibiliza um adiantamento para
cobertura das despesas com honorários advocatícios.

Lembre-se
•		O	valor	autorizado	para	adiantamento	de	honorários	

legais no exterior é de até R$3.000,00 por evento, 
convertidos em moeda local ao câmbio do dia.

•		O	empréstimo	é	realizado	mediante	apresentação	
de cheque caução. você tem 60 dias para efetuar a 
devolução do valor adiantado, contados a partir da data 
do empréstimo.
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Ir para o sumário

Adiantamento de cauções 
penais e custas processuais

Sempre que uma ocorrência criminal no exterior for 
movida contra você, por conta de acidente de trânsito, 
esta assistência providenciará, quando solicitado, um 
adiantamento para cobrir custas processuais e garantias 
de sua liberdade provisória, ou comparecimento 
em julgamento, desde que a ocorrência não seja 
desencadeada por atos voluntariamente praticados.

Lembre-se
•	 O	valor	autorizado	para	adiantamento	de	cauções	

penais e custas processuais no exterior é de até 
R$10.000,00 por evento, convertidos em moeda local 
ao câmbio do dia.

•		O	valor	é	adiantado	mediante	apresentação	de	cheque	
caução, devendo ser reembolsado pelo segurado em 
até 60 dias úteis.



ASSISTÊNCIA EM 
VIAGEM PELO BRASIL 

OU EXTERIOR
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Ir para o sumário

Monitoramento e remoção 
inter-hospitalar

em caso de acidente ou doença súbita, ocorridos em 
local	sem	infraestrutura	específica	para	o	atendimento	
médico necessário, esta assistência garante sua remoção 
em ambulância, ou meio de transporte mais adequado, 
além de acompanhamento médico prestado durante 
o percurso, para que você possa receber os cuidados 
necessários em local apropriado.

Se necessário, o segurado também pode contar 
com a assistência para sua repatriação, desde que o 
deslocamento seja autorizado pelo médico
responsável pelo atendimento.

Lembre-se
•		Não	há	limite	monetário	para	utilização	deste	serviço.	

os custos de remoção e monitoramento são garantidos 
pela assistência.
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Ir para o sumário

Transporte e envio de familiar

Se durante uma viagem, em território brasileiro ou no 
exterior, você for surpreendido por uma doença súbita ou 
acidente que requeira período de hospitalização superior 
a 10 dias e estiver desacompanhado, a assistência
providencia o pagamento de despesas, de ida e volta 
em meio de transporte adequado, para que um familiar 
dirija-se até o local em que você estiver hospitalizado.

Lembre-se
•		Não	há	limite	monetário	para	utilização	deste	serviço.	

os custos de transporte e envio de familiar são 
garantidos pela assistência.
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Ir para o sumário

Hospedagem de familiar

Além dos custos da viagem de ida e volta, garantidos pela 
assistência de Transporte e envio de familiar, também é 
oferecido um auxílio para gastos com a estadia do seu 
acompanhante.

Lembre-se 
•		O	valor	garantido	para	cobertura	das	despesas	com	

hospedagem respeita um limite de R$100,00 por cada 
diária, ou o total de R$1.000,00 por toda estadia.

•		As	despesas	assumidas	pela	assistência	não	incluem	
gastos extras como telefonemas, frigobar e similares.

•	 O	valor	autorizado	para	cobertura	das	despesas	com	
hospedagem de familiar no exterior será convertido 
em moeda local ao câmbio do dia.
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Ir para o sumário

Prolongamento de estadia 
após alta hospitalar

Se sua estadia for estendida devido a um atendimento 
prolongado, decorrente de doença súbita ou acidente 
pessoal, mesmo após alta hospitalar e por recomendação 
do médico responsável pelo atendimento, a assistência 
garante um auxílio para suas despesas com hospedagem.

Lembre-se
•		O	valor	autorizado	para	cobertura	das	despesas	com	

prolongamento de estadia após alta hospitalar no 
exterior é de até R$100,00 por diária, totalizando 
R$1.000,00 utilizáveis por ano, convertidos em moeda 
local ao câmbio do dia.
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Ir para o sumário

Regresso antecipado por 
falecimento de familiar

Se ocorrer o falecimento, no Brasil, de um familiar de  
1º	grau	(cônjuge,	filhos,	pais	ou	irmãos),	e	você	estiver	
em viagem, impossibilitado de retornar à tempo através 
do meio de locomoção inicialmente programado, o 
seguro oferece o serviço de traslado em linha regular, 
classe econômica, para que você esteja de volta ao seu 
domicílio no prazo mais rápido possível.

Lembre-se
•		Não	há	limite	monetário	para	utilização	deste	serviço.	

os custos são garantidos pela assistência.
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Ir para o sumário

Regresso antecipado por 
sinistro na residência

Se durante uma viagem você tem a sua residência 
furtada	ou	danificada,	sendo	considerada	inapropriada	
para habitação por risco de desabamento ou explosão, 
ou ainda, se a ocorrência gerar risco de invasão, será 
preciso tomar providências. Se o adiantamento de seu 
retorno para casa não estava programado, remarcar 
sua passagem pode não ser tão simples e rápido. Diante 
desta emergência, você tem garantido o pagamento das 
despesas para o seu retorno até a residência, através de 
meio de transporte que a assistência julgar adequado.

Lembre-se
•		Não	há	limite	monetário	para	utilização	deste	serviço.	

os custos são garantidos pela assistência.
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Ir para o sumário

Garantia de viagem de regresso

esta assistência garante o pagamento de despesas para 
seu retorno ao domicílio, caso uma doença ou acidente 
interrompam sua viagem, exigindo o regresso, sob 
recomendação médica. você poderá utilizar o benefício 
quando o meio de transporte inicialmente programado não 
puder ser antecipado, ou não seja o mais adequado para o 
traslado em segurança dentro do prazo necessário.

Lembre-se
•		Não	há	limite	monetário	para	utilização	deste	serviço.	

os custos são garantidos pela assistência.
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Ir para o sumário

Regresso de acompanhantes

Se um acidente ou doença súbita o obrigar a antecipar 
seu retorno de uma viagem, esta assistência 
garante, se necessário, o regresso de seus familiares 
acompanhantes em linha aérea regular, caso não 
seja possível antecipar o retorno através do meio de 
locomoção inicialmente planejado.

Lembre-se
•		Não	há	limite	monetário	para	utilização	deste	serviço.	

os custos são garantidos pela assistência.
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Ir para o sumário

Acompanhamento de 
menores de 14 anos

esta assistência se encarrega das providências e custos 
com transporte de ida e volta para que um familiar 
possa buscar seus acompanhantes menores de 14 
anos, caso um acidente ou doença súbita ocasione sua 
internação hospitalar ou seu falecimento, deixando-as 
desacompanhadas.

Lembre-se
•		Não	há	limite	monetário	para	utilização	deste	serviço.	

os custos são garantidos pela assistência.
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Ir para o sumário

Traslado de corpos

em caso de falecimento durante uma viagem, ocasionado 
por doença ou acidente, esta assistência se encarrega 
das providências para o transporte e repatriamento até o 
local de sepultamento no Brasil.

Lembre-se
•	 Não	há	limite	monetário	para	utilização	deste	serviço.	

os custos são garantidos pela assistência.
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Ir para o sumário

Adiantamento de fundos por 
perda ou roubo de bagagens

Se você for surpreendido pelo roubo ou extravio de 
bagagens e/ou objetos pessoais durante voo comercial, 
esta assistência providencia um adiantamento em 
dinheiro para minimizar possíveis contratempos 
decorrentes do evento.

Lembre-se:
•		O	valor	do	adiantamento	é	de	até	R$300,00	por	evento,	

ou valor equivalente convertido em moeda local, em 
até três dias após a ocorrência.

•		A	perda	ou	roubo	de	bagagens	deverá	ser	comunicada	à	
assistência em até três dias decorridos do evento.

•		O	valor	adiantado	deverá	ser	devolvido	em	até	30	dias	a	
partir	da	notificação	da	ocorrência.

•	 O	empréstimo	será	autorizado	mediante	prévia	
comunicação à Cia. Aérea para apresentação de prova 
por	escrito	da	notificação	(formulário	P.I.R).
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Ir para o sumário

Apoio na procura de documentos 
perdidos ou roubados

Um contratempo que pode comprometer o bom 
andamento de sua viagem ao exterior é a perda ou roubo 
de documentos. Através desta assistência você conta com 
assessoria especializada para orientá-lo na obtenção dos
documentos,	provisórios	ou	definitivos,	necessários	para	
o prosseguimento de sua viagem. Também é possível o 
envio de documentos substitutos e segundas vias que 
você possua em seu domicílio até o local em que estiver.

Lembre-se
•		Não	há	limite	monetário	para	utilização	deste	serviço.
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Ir para o sumário

Transmissão de 
mensagens urgentes

Caso você necessite se comunicar durante a ocorrência 
de uma situação emergencial, um serviço terceirizado 
possibilita o envio de mensagens urgentes, referentes ao 
ocorrido, para que seus familiares saibam sua
localização e estado de saúde.

Lembre-se
•		A	Transmissão	de	Mensagens	Urgentes	pode	ser	

utilizada sempre que ocorrer um evento coberto por 
alguma das assistências em viagem no Brasil ou  
no exterior.



ASSISTÊNCIA EM 
VIAGEM NO BRASIL
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Ir para o sumário

Motorista substituto

Se,	por	doença	súbita	ou	acidente,	você	ficar	
impossibilitado de conduzir seu veículo e nenhum de 
seus acompanhantes for habilitado para assumir a
direção, esta assistência pode ser acionada para garantir 
que	um	motorista	profissional	os	conduza	até	sua	
residência ou ao destino de sua viagem, sempre em 
território nacional.

A assistência também é válida em caso de seu 
falecimento, podendo ser acionada para garantir que 
seus acompanhantes sejam devidamente transportados.

Lembre-se
•		A	assistência	não	arca	com	despesas	de	combustível,	

pedágios e multas por infrações cometidas durante  
o trajeto.

•		O	limite	de	cobertura	para	esta	assistência	é	de	
R$600,00 por evento.



ASSISTÊNCIA 
RESIDENCIAL
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Ir para o sumário

Manutenção geral – 

A	assistência	envia	profissionais	qualificados	para	
realização de reparos e consertos em seu imóvel ou 
eletrodomésticos	danificados.

Lembre-se
•		Não	há	limite	de	número	de	indicações.
•		Os	custos	com	mão	de	obra,	material	e	execução	

dos serviços são de sua responsabilidade. A garantia 
oferecida	por	serviços	prestados	pelos	profissionais	
indicados é de 3 meses.

•		Para	serviços	de	eletrodomésticos	há	um	limite	de	
dois orçamentos por aparelho, estando cobertos: 
geladeira, freezer, fogão e máquina de lavar roupas.

Serviços disponíveis  
24 horas:
•	Eletricista
•	Encanador
•	Chaveiro

Serviços disponíveis  
em horário comercial:
•	Pedreiros
•	Vidraceiros
•	Marceneiros	e	serralheiros
•	Pintores
•	Técnicos	de	eletrodomésticos

Mão de obra especializada
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Ir para o sumário

Manutenção geral – 
Consultoria orçamentária

esta assistência oferece consultoria orçamentária para 
esclarecer custos aproximados de mão de obra e material 
necessários para a execução dos seguintes serviços:

•	 Eletricista
•	 Encanador
•	 Chaveiro
•	 Pedreiro
•	 Vidraceiro
•	 Marceneiro	e	serralheiro
•	 Pintor
•	 Técnico	de	eletrodomésticos

Lembre-se
•	 As	informações	prestadas	pela	consultoria	

orçamentária são estimativas dos custos aproximados 
de serviços básicos.
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Ir para o sumário

Contenção emergencial

Garante	o	envio	de	profissionais	qualificados	para	
realização de reparos emergenciais, sobre eventos que 
ofereçam risco à sua residência, até que as providências 
definitivas	sejam	tomadas.

Lembre-se
•		O	limite	disponível	para	realização	de	serviços	de	

contenção emergencial é de R$150,00, por evento, 
podendo ser acionados 2 vezes por ano.

•		A	garantia	sobre	os	serviços	realizados	pela	rede	de	
prestadores credenciados da assistência é de 3 meses.

Serviços disponíveis  
24 horas:
•	Eletricistas
•	Encanadores
•	Chaveiros

Serviços disponíveis  
em horário comercial:
•	Vidraceiros
•	Marceneiros	e	serralheiros
•	Serviço	de	Colocação	de	Lona	

(se tecnicamente possível)
•	Serviço	de	Colocação	de	

Tapume (se tecnicamente 
possível)



ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL 
SeRvIçoS ADICIoNAIS
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Ir para o sumário

Limpeza da residência

Caso ocorra um evento imprevisto, que provoque 
danos materiais ao seu imóvel, tornando-o inapto 
para habitação, este serviço, quando acionado, enviará 
profissionais	para	realização	emergencial	de	limpeza	
domiciliar, auxiliando o restabelecimento das condições 
de uso do seu lar.

Lembre-se
•		Esta	assistência	pode	ser	acionada	duas	vezes	por	ano,	

não excedendo o limite de R$150,00 por cada evento.
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Ir para o sumário

Vigilância e conserto de fechaduras

Se uma ocorrência tornar sua residência vulnerável à 
assaltos e invasões por danos nas trancas de portas ou 
janelas, esta assistência providenciará o envio de serviço 
de vigilância e chaveiro para manutenção de fechaduras
danificadas.

Lembre-se
•		O	serviço	de	vigilância	é	limitado	a	duas	intervenções	

anuais de R$300,00 por cada evento. o serviço de 
chaveiro	para	manutenção	de	fechaduras	danificadas	é	
limitado ao valor de até R$150,00 por evento, podendo 
também ser acionada duas vezes ao ano.
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Ir para o sumário

Transferência de móveis

Diante de uma situação emergencial, em que sua 
residência não apresente condições de segurança para 
habitação, sendo constatados danos que inviabilizem sua 
ocupação, esta assistência poderá ser acionada para
providenciar a retirada e o transporte de móveis até o 
local que você indicar, desde que dentro do seu município 
de domicílio, até que as condições de segurança do 
imóvel sejam restauradas.

Lembre-se
•	 Este	serviço	pode	ser	acionado	duas	vezes	ao	ano,	com	

limite de R$200,00 por cada intervenção.
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Ir para o sumário

Guarda de móveis

Além do transporte de seus bens, esta assistência 
também providencia a guarda, durante o período 
necessário a manutenção de sua residência, e o
retorno dos móveis ao seu domicílio, após o 
restabelecimento das condições de segurança.

Lembre-se
•		Este	serviço	pode	ser	acionado	duas	vezes	ao	ano,	com	

limite de R$200,00 por cada intervenção.
•		Os	objetos	poderão	ficar	guardados	até	a	conclusão	da	
reforma	ou	reparos	do	imóvel	danificado.



38

Ir para o sumário

Hospedagem alternativa

em decorrência de um evento que o impossibilite 
de habitar seu imóvel, por falta de segurança, esta 
assistência garante reserva e pagamento de até
quatro diárias de hotel, para acomodá-lo enquanto 
as condições de habitação de sua residência são 
restabelecidas.

Lembre-se
•		O	valor	limite	autorizado	é	de	R$100,00	por	cada	diária	

(independente do número de hóspedes), podendo ser 
acionada duas vezes no período de um ano.

•		Não	estão	inclusas	despesas	com	telefonemas,	
frigobar, traslados e similares.
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Ir para o sumário

Despesas com restaurantes 
e lavanderias

esta assistência poderá ser utilizada para cobrir despesas 
com restaurantes e lavanderias, diante da impossibilidade 
de habitação de sua residência, ou caso a cozinha ou a 
área de serviço não apresentem condições de uso.

Lembre-se
•	 O	limite	de	gastos	diários	cobertos	é	de	R$100,00,	não	

excedendo R$400,00 por evento, podendo ser acionada 
duas vezes por ano.



ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL 
eMeRGêNCIAS
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Ir para o sumário

Serviço de chaveiro

Garante pagamento de despesas pelo serviço de chaveiro 
para realizar a abertura da porta de sua residência, nas 
situações em que você esteja impossibilitado de entrar 
em casa por perda ou quebra de sua chave.

Lembre-se
•		O	valor	autorizado	pela	assistência	para	pagamento	da	

despesa com chaveiro é de até R$60,00, podendo ser 
acionado duas vezes por ano.
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Ir para o sumário

Mão de obra elétrica

Providencia o reparo emergencial, em caso de curto 
circuito ou pane elétrica, para o restabelecimento de 
energia em sua residência.

Lembre-se
•		O	valor	autorizado	pela	assistência	para	pagamento	da	

despesa com mão de obra elétrica é de até R$100,00 
por evento, podendo ser acionada duas vezes por ano.
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Ir para o sumário

Mão de obra hidráulica

esta assistência prevê uma cobertura para despesas e 
envio	de	profissionais	terceirizados,	materiais	e	mão	de	
obra necessários ao reparo emergencial de vazamentos 
internos que possam ocasionar alagamentos em sua 
residência.

Lembre-se
•		O	valor	autorizado	para	despesas	com	mão	de	obra	

hidráulica é de até R$100,00 por evento, podendo ser 
acionado duas vezes ao ano.

•		O	serviço	não	cobre	reparo	de	torneiras,	reservatórios	
subterrâneos, aquecedores, caixa d´água, bombas 
hidráulicas, desentupimento de banheiros, sifões, 
reparação de goteiras por má impermeabilização ou 
proteção das paredes externas do imóvel. Também 
não	estão	cobertos	reparos	definitivos,	serviços	de	
alvenaria ou qualquer serviço de desobstrução.



ASSISTÊNCIA 
A VEÍCULOS
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Ir para o sumário

Reboque ou recolha após 
acidente ou pane

Garante reboque de seu veículo por guincho credenciado, 
caso uma pane ou acidente impeça sua circulação, 
até	uma	oficina	de	sua	indicação.	Não	havendo	oficina	
ou concessionária em funcionamento no horário da 
ocorrência, a assistência garante também a guarda do 
veículo até o início do expediente.

Lembre-se
•	A	oficina	indicada	não	deve	distar	mais	de	100km	de	

distância rodoviária do local da ocorrência, ou exceder 
o valor de R$300,00 pelo custo do serviço. o mesmo 
limite de R$300,00 poderá ser utilizado para guarda 
do	veículo	até	o	início	do	expediente	da	oficina	ou	
concessionária. 

•	 A	assistência	garante	o	limite	de	um	guincho	por	
evento, podendo ser acionada duas vezes por ano. Fica 
a seu critério a decisão de conduzir o veículo até sua 
residência,	uma	oficina	mais	próxima	ou	outro	local	
que julgue adequado.
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Ir para o sumário

Auto-socorro após 
acidente ou pane

É providenciado o envio de mecânico credenciado para 
realizar o conserto do seu veículo, caso um acidente ou 
pane impeça sua locomoção. Se não for possível realizar 
o reparo necessário no próprio local da ocorrência, você 
tem	garantia	de	reboque	até	uma	oficina	especializada.

Lembre-se
•		O	limite	autorizado	para	o	serviço	é	de	R$200,00,	

podendo ser utilizado duas vezes por ano.
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Ir para o sumário

Envio de chaveiro ao local

Se houver quebra, perda ou esquecimento das chaves no 
interior do seu veículo, um chaveiro será enviado até o 
local da ocorrência para efetuar a abertura da porta de 
maneira adequada, desde que o sistema de abertura seja
convencional e não requeira equipamentos especiais. 
você arca apenas com os custos para confecção de uma 
nova chave, se necessário.

Lembre-se
•		Caso	não	seja	possível	solucionar	o	problema	através	do	

envio de chaveiro ao local da ocorrência, a assistência 
garante o reboque do veículo até um local de sua 
escolha, dentro do município em que ocorreu o evento.

•		A	assistência	pode	ser	acionada	duas	vezes	ao	ano.
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Ir para o sumário

Retorno ao domicílio ou 
continuação de viagem

Garante a você e aos seus acompanhantes (qualquer 
pessoa que esteja sendo conduzida em seu veículo) 
o retorno ao domicílio ou prosseguimento da viagem 
através de meio de transporte disponibilizado pela 
assistência, caso ocorra um acidente, pane, roubo ou 
furto de seu veículo.

Lembre-se
•	 A	assistência	fará	opção	pelo	meio	de	transporte	mais	

adequado à situação, podendo realizar locação de 
automóvel, pagamento de táxi ou custeio de passagens 
em linhas regulares de transportes aéreos, terrestres 
ou marítimos.

•		Caso	seja	disponibilizado	meio	de	transporte	aéreo,	o	
limite é de uma passagem, em classe econômica, por 
ocupante do veículo.

•		Este	serviço	poderá	ser	acionado	duas	vezes	ao	ano,	
para	eventos	que	ocorram	a	partir	de	50	km	de	sua	
residência.
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Ir para o sumário

Hospedagem por 
imobilização do veículo

Caso necessite utilizar o serviço de reboque, e os reparos 
necessários para que seu automóvel volte a funcionar 
devidamente excedam o prazo de 24h, você e os demais 
ocupantes do seu veículo têm direito a até 5 diárias em
hotel, para pernoitar enquanto aguardam a solução do 
problema. As diárias também podem ser utilizadas quando 
não	houver	oficina	aberta	no	horário	da	ocorrência.

Lembre-se
•		O	limite	de	cada	diária	é	de	R$100,00,	

independentemente do número de ocupantes  
do veículo.

•		Este	serviço	poderá	ser	acionado	duas	vezes	ao	ano,	
para	eventos	que	ocorram	a	partir	de	50	km	de	sua	
residência.
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Ir para o sumário

Transporte para 
recuperação do veículo

Se você, por motivo de acidente ou pane de seu veículo, 
houver retornado ao domicílio ou prosseguido viagem por 
meio do serviço de “Retorno ao domicílio ou continuação 
de viagem” poderá também contar com um meio de 
transporte, oferecido pela assistência, para recuperar 
o veículo imobilizado. Se preferir, um  condutor de sua 
escolha poderá realizar a recolha do automóvel em  
seu lugar.

Lembre-se
•	 Este	serviço	poderá	ser	acionado	duas	vezes	ao	ano,	
para	eventos	que	ocorram	a	partir	de	50	km	de	sua	
residência.
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Ir para o sumário

Troca de pneus

Garante	o	envio	de	um	profissional	para	realizar	a	troca	
de pneu avariado no local da ocorrência. Diante da 
impossibilidade de efetuar a troca no local, um serviço de 
reboque encaminhará o veículo até o borracheiro mais 
próximo.

Lembre-se 
•	 Esta	assistência	pode	ser	utilizada	uma	vez	por	ano.
•		Este	serviço	poderá	ser	acionado	apenas	pelo	

segurado, desde que haja disponibilidade para 
prestação	do	serviço	dentro	de	um	raio	de	50	km	do	
local da ocorrência.

•		A	assistência	não	assume	despesas	de	conserto	e	
troca de materiais, como aros, câmaras e similares.
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Ir para o sumário

Auxílio por falta de combustível

Garante o reboque do seu veículo, imobilizado por falta 
de combustível, até o posto de abastecimento mais 
próximo.

Lembre-se 
•		A	assistência	não	assume	as	despesas	com	

combustível.
•		Este	serviço	poderá	ser	acionado	duas	vezes	ao	ano.



ASSISTÊNCIA NA 
INDICAÇÃO MÉDICA
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Ir para o sumário

Indicação de rede de médicos 
e serviços complementares

esta assistência oferece a você uma rede de médicos, 
com preços acessíveis, indicados de acordo com a 
especialidade e a região desejada. A abrangência
da rede é nacional e está presente em todas as cidades 
com mais de 80.000 habitantes, ou municípios menores 
com vocação turística e população flutuante.

Lembre-se
•	 Os	valores	cobrados	pelo	atendimento	médico	dos	
profissionais	indicados	respeitam	uma	tabela	de	
preços diferenciados, mas a assistência não cobre as 
gastos pelos serviços prestados.

•		O	serviço	de	indicação	de	médicos	e	serviços	
complementares pode ser acionado ilimitadamente.
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Ir para o sumário

Acionamento de médicos para 
consultas domiciliares – Serviço 
24 horas

você poderá acionar esta assistência para o envio 
de médicos ao seu domicílio, 24 horas por dia. As 
especialidades disponíveis para atendimento domiciliar 
incluem clínicos gerais, pediatras e geriatras com 
consultórios estabelecidos no seu bairro, ou na região 
em que você habita.

Lembre-se
•	 Os	honorários	cobrados	pelo	atendimento	médico	dos	
profissionais	enviados	respeitam	uma	tabela	de	preços	
diferenciados, mas a assistência não cobre as gastos 
pelos serviços prestados.

•		Este	serviço	pode	ser	acionado	ilimitadamente.
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