
Resumo de coberturas e limites máximos de indenização

Serviços de Assistência 
Para solicitação dos serviços de assistência, a Mondial Assistance coloca à disposição 
do segurado uma Central de Atendimento: 

telefone 0800 770 1356 
caso a chamada for feita do Brasil

telefone +55 (11) 4126 9432 
caso a chamada for feita do exterior

disponível 24 horas por dia, 365 dias ao ano. A central de 
assistência prestará atendimento em português. 

Durante o processo de atendimento a Central da Assistência 24 horas poderá exigir 
a apresentação do bilhete aéreo, marítimo ou e-ticket que comprove as datas da 
viagem.

Os serviços abaixo descritos têm sua aplicabilidade e limite monetário, faixa etária e 
abrangência geográfica de acordo com o plano adquirido.

1. Despesas médica em caso de doença ou acidente  
do Segurado ...................................................................................................................R$14.000

2. Despesas odontológicas .............................................................................................R$1.000

3. Translado Médico e Repatriação Sanitária de feridos ou doentes ........R$10.000

4. Translado ou Repatriação Sanitária de falecidos ..........................................R$10.000

5. Deslocação de um familiar por doença do Segurado ..................................R$1.000

6. Interrupção de viagem já iniciada........................................................................... R$4.000

7. Roubo, furto ou extravio da bagagem ..................................................................R$1.000

8. Danos à mala .........................................................................................................................R$300

9. Indenização pelo falecimento do Segurado em conseqüência  
de acidente ocorrido durante a viagem. .......................................................... R$50.000

10. Indenização por invalidez permanente do Segurado em conseqüência de 
acidente ocorrido durante a viagem .................................................................. R$50.000

11.  Despesas de cancelamento de viagem* ............................................................ R$4.000

Exclusões dos Serviços de Assistência
A Assistência 24 horas não será responsável pelo pagamento dos gastos do segurado 
relativos a, ou conseqüentes de:

A.  A continuidade, no Brasil, de tratamentos médicos por acidente ou doença 
iniciados no exterior, incluindo hospitalizações, consultas com especialistas e 
compra de medica-mentos;

B. Doenças diagnosticadas antes do início do contrato, sua evolução, períodos de 
agudização e complicação natural (doenças pré-diagnosticadas ou pré-existen-
tes);

C. Acontecimentos causados por dolo do segurado ou provocados intencional-
mente pelo segurado em si mesmo, ou ainda em conseqüência de suicídio 
consumado ou frustra-do;

D. Danos sofridos ou causados pelo segurado em conseqüência de alteração pato-
lógica de seu estado mental ou quando se encontre sob influência da ingestão 
de álcool, nos termos da legislação local sobre condução de automóvel, ou 
ainda, quando tenha ingerido drogas ilícitas ou substâncias com ação no sistema 
nervoso central sem prescrição médica;

E. Danos sofridos ou causados pelo segurado quando à direção de um veículo, se a 
devida habilitação ou sob influência da ingestão de álcool;

F. Danos sofridos em conseqüência de acontecimentos de guerra, comoções so-
ciais, atos de terrorismo, sabotagem, greves, tumultos e perturbações da ordem 
pública;

G. Danos sofridos em conseqüência direta ou indireta da desintegração ou fusão do 
núcleo de átomos, aceleração de partículas ou radioatividade, bem como casos 
de força maior;

H. Despesas com medicamentos, tratamentos odontológicos e fisioterápicos efe-
tuados ou prescritos no Brasil, incluindo consultas para se obter receitas médicas 
para a prescrição de medicações tomadas cronicamente como, por exemplo, 
anti-hipertensivos (remédios para pressão alta), hipoglicemiantes orais (remédio 
para diabetes), antidepressivos entre outros;

I. Despesas com reeducação postural global, quiropraxia, acupuntura, massagens 
e sessões de fisioterapia e ou hidroterapia que, não sejam de prescrição e reali-
zação intra-hospitalar;

J. Despesas odontológicas que não se caracterizem como emergências;

K. Danos sofridos em conseqüência da prática ou treinamento de desportos de 
com-petição, como maratonas entre outras, bem como danos sofridos em 
conseqüência de apostas;

L. Prática de desportos de alto risco, incluindo, mas não limitados a: motociclismo, 
asa delta, pára-quedismo, paraglider, balonismo, kart, “rachas” ou “pegas” de 
carros. Também estão excluídos da cobertura esportes de inverno que não sejam 
praticados em pistas regularmente autorizadas;

M. Diagnósticos (testes de gravidez) ou tratamento e acompanhamento de um 
estado fisiológico, bem como quaisquer problemas relacionados à gravidez tais 
como exames pré-natais, parto, ameaças de abortos ou a consumação deste e, 
ainda, qualquer tipo de check-up médico em geral, inclusive o simples controlo 
de pressão arterial;

N. Gastos com funeral, urna ou cerimônia fúnebre;

O. Danos sofridos em conseqüência de tremores de terra, erupções vulcânicas, 
inun-dações ou quaisquer cataclismos decorrentes de catástrofes naturais ou 
calamidade pública;

P. Despesas com óculos, lentes, cadeira de rodas, muletas, órteses e próteses em 
geral, de caráter definitivo ou provisório;

Q. Doenças crônicas ou pré-existentes tais como: doenças coronarianas, diabetes, 
hipertensão e todas as suas possíveis complicações e agudizações;

R. Qualquer tipo de doença mental (quadros que envolvam patologia de origem 
psi-quiátrica e psicológica), tais como depressão e ansiedade dentre outras;

S. Salvamento em mar, montanhas e zonas desérticas;

T. Assistências em conseqüência de um acidente de trabalho;

U. Repatriação, em avião UTI ou companhia aérea regular, caso o segurado possa 
ser tratado localmente e não haja impedimento em seguir viagem;

V. Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas, odontológicas , de hospitalização, 
bem como repatriação ou remoção médica e funerária decorrentes de epide-
mias ou pande-mias.

Sinistros
Ocorrendo sinistro, a Central de Atendimento a Sinistros deve ser comunicada 
direta e imediatamente através do nº 0800 770 2425 pelos beneficiários do seguro e 
enviar os seguintes documentos necessários para análise dos eventos:

Morte AcidentAl

A. Cópia do Voucher;

B.  Cópia da Certidão de Óbito;

C.  Cópia da Certidão de Ocorrência emitida pela autoridade competente local, 
com-provando a ocorrência do acidente;

D.  Laudo de Necropsia;

E.  Cópia do RG e CPF do segurado;

F.  Os documentos de identificação de beneficiário do seguro, sendo para

•	Os Pais: certidão de nascimento do segurado atualizada, RG e CPF do segu-
rado e dos pais;

•	Cônjuge: certidão de casamento atualizada, RG e CPF do segurado e do 
cônjuge;

•	Filhos: certidão de nascimento dos filhos, RG e CPF do segurado e dos filhos;

•	Companheira (o): RG e CPF do segurado e da (o) companheira (o) e com-pro-
vação de dependência na Carteira Profissional ou Imposto de Renda, junto 
ao INSS.

www.segurosintermundial.com.br

Avenida Paulista, 726- 16 andar Conjunto 1601 Sala 26 
01310-910 Sao Paulo •  Brasil  
T+55 11 4506 3267  
brazil@intermundial.com

07.69.0000006
Nº da Apólice

O SEU CERTIFICADO DE SEGURO Seguro Assistência

*Esta cobertura deverá ser contratada no momento da confirmação da reserva, caso seja realizada posterior a esta data, a cobertura terá o seu inicio de vigência às 48hs 
contadas da data de aquisição do seguro.

Franquia: Período de 12 (doze) horas consecutivas contadas a partir do evento internação.
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invAlidez PerMAnente totAl Por Acidente

A. Cópia do Voucher;

B. Certidão de Ocorrência emitida pela autoridade competente local, comprovan-
do a ocorrência do acidente;

C. Cópia do RG e CPF do segurado;

D. Relatório médico detalhado do médico atestando o percentual de Invalidez;

 Seguro de BAgAgeM

A. Cópia do Voucher;

B. Relatório comprobatório de perda emitida pela companhia transportadora res-
ponsável (PIR - Property Irregularity Report), que ateste o peso, em quilogramas, 
da bagagem perdida;

C. Tíquete de bagagem original;

D. Recibo de indenização emitido pela Companhia Transportadora.

dAnoS à MAlA

A.  Cópia do Voucher

B.  Orçamento de reparo da mala ou relatório comprobatório da perda total da mala.

cAncelAMento de viAgeM “PluS reASon” e interruPção de viAgeM

A.  Cópia do RG e CPF do segurado

B.  Cópia do Voucher do segurado;

C.  Laudo médico completo, atestado de óbito ou laudo técnico pertinente à ori-
gem;

D.  Declaração hospitalar detalhado tratamento, com indicação de horários de 
entrada (baixa hospitalar) e saída (alta hospitalar);

E.  Documentos que comprovem o valor pago;

F.  Comprovantes do valor das multas retidas no caso de cancelamento;

G. Contrato de prestação de serviço dos organizadores de viagem, que devem pre-
ver multas em caso de cancelamento, conforme determinação da EMBRATUR.

Nos casos de cancelamento por causa de acompanhante de viagem, serão exigi-
dos documentos que comprovem que a pessoa era acompanhante de viagem do 
segurado.

07.69.0000006
Nº da Apólice

O SEU CERTIFICADO DE SEGURO Seguro Assistência
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deSPeSA MédicA, HoSPitAlAr e odontológicA

No caso de reembolso dessas despesas, o segurado deverá apresentar os seguintes 
documentos

A.  Cópia do Voucher;

B.  Laudo médico;

C.  Carta com breve relato do ocorrido contendo os dados do certificado e o núme-
ro da conta corrente para o depósito do reembolso;

D.  Recibo de pagamento (comprovante de pagamento das despesas) 

A documentação citada acima é referencial, pois, durante a análise e regulação 
do sinistro, outros documentos poderão ser solicitados para a elucidação e/ou 
comprovação do sinistro, ficando, desde já, reservado à Seguradora o direito de 
exigi-los.

Caso haja solicitação de nova documentação o prazo para liquidação de sinistros 
sofrerá suspensão, assim, a contagem do prazo voltará a correr a partir do dia útil 
subseqüente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

Após a apresentação de toda a documentação necessária, por parte do Segurado, 
para a liquidação do sinistro, a Seguradora efetuará o pagamento da indenização 
devida no prazo de até 30 (trinta) dias.

Enviar os documentos solicitados para: Diadema – SP – Caixa Postal: 517 – CEP: 
09930-970.

ESTIPULANTE

Intermundial Brasil  
Corretora de Seguros ltda 
CNPJ: 14258240/0001-03 
Registro SUSEP: 20.2000376.5

ADMINISTRAÇÃO

QBE Brasil Seguros 
S/ACNPJ: 96.348.677/0001-94 
REGISTRO SUSEP: 594-1

Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda. 
CNPJ: 13.190.290/0001-25

SEGURADORA

O Registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação  
a sua comercialização.
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