
REGULAMENTO DA  ASS ISTÊNCIA





3
AXA Seguros S.A. | CNPJ/MF: 19.323.190/0001-06 | Reg. SUSEP 02852
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600 – 15º.andar – Itaim Bibi - | CEP: 04543-000 | São Paulo – SP
Processo SUSEP – Danos: nº 15414.900803/2016-47 e Pessoas: nº 15414.900862/2016-15

CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

ASSISTÊNCIA 24 HORAS – Garantido pela INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24h LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.570.231/0001-34

1. CHECK-UP MÉDICO

1.1. Objetivo do Programa

Este programa tem por objetivo disponibilizar aos usuários, devidamente cadastrados junto à 
Central de Assistência, um benefício denominado Check-Up Médico.

1.2. Definições:

Usuário: entende-se por usuário a pessoa física, titular que aderir ao objeto deste produto, 
seu cônjuge, filhos ou dependentes legais, através do envio das respectivas documentações 
comprobatórias.

Cadastro: é o conjunto de informações relativas aos usuários, que terão direito à utilização dos 
serviços. Cada usuário corresponde a um cadastro.

Check-Up Médico: é uma avaliação médica de rotina associada a exames específicos de acordo 
com idade, sexo e históricos pessoal e familiar. 

Rede credenciada: são as clínicas, hospitais, laboratórios e profissionais médicos que mantêm 
credenciamento para o fornecimento dos serviços médicos previstos neste produto.

Abrangência: O serviço de Check-Up Médico possui extensão em todo o território brasileiro.

Carência: O serviço de Check-Up Médico possui carência de 12 (doze) meses para acionamento 
a contar do início de vigência do produto.

Central de Assistência: é a Central de Atendimento da AXA ASSISTANCE, que ficará responsável 
por receber as solicitações de serviços dos usuários, 365 dias por ano, 24 horas por dia, bem como 
por organizar o serviço solicitado, monitorar a sua prestação e efetuar o pagamento ao prestador 
de serviços por ela nomeado.

O serviço de Check-Up Médico possui os seguintes serviços:

1.3. Consulta Médica

De acordo com a solicitação do usuário, a Central de Atendimento organizará uma consulta médica 
preventiva com um ginecologista ou clínico-geral devidamente credenciado, para que seja feita o 
pedido dos exames médicos previstos neste produto.

A primeira consulta e o retorno médico para a análise dos exames será totalmente gratuita ao 
usuário, respeitando o período máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da 1ª consulta.

1.4. Exames Laboratoriais: 

Após a primeira consulta organizada pela Central de Assistência, o médico solicitará os seguintes 
exames:

· Mamografia

· Papanicolau

· Colesterol total e Frações

· Triglicérides

· Glicemia
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· Parasitológico

· Densitometria óssea

· Eletrocardiograma

Importante 1: O usuário terá direito a utilizar o serviço após 12 meses à partir da contratação do 
mesmo.

Importante 2: O Check-up Médico poderá ser utilizado somente através do acionamento da Central 
de Assistência e deverá ser agendado somente nas clínicas credenciadas pela mesma.

Importante 3: O agendamento do serviço de Check-up Médico junto a Central de Assistência deverá 
ser feito com no mínimo 48 horas úteis de antecedência frente a data desejada para a consulta médica.

Importante 4: O serviço de Check-up Médico será prestado em dias úteis e horário comercial, ou 
seja, de 2ª a 6ª (exceto feriados), das 08h00hs as 18h00hs.

Limite: Após o período de carência, máximo 01 (um) acionamento por ano, independente do usuário 
que utilizar o serviço.

1.5. Exclusões.

Estão excluídos deste serviço:

•  Exames não descritos neste produto;

•  Exames adicionais;

•  Retorno para consulta após 15 (quinze) dias;

•  Continuidade de tratamento médico.

2. ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA

1.1. Objetivo do Programa

Este programa tem por objetivo disponibilizar aos usuários, devidamente cadastrados junto à Central 
de Assistência, um benefício denominado Orientação Psicológica.

1.2. Definições:

Usuário: entende-se por usuário a pessoa física, titular que aderir ao objeto deste produto, devidamente 
cadastrada junto à Central de Assistência.

Cadastro: é o conjunto de informações relativas aos usuários, que terão direito à utilização dos 
serviços. Cada usuário corresponde a um cadastro.

Evento: é a necessidade manifestada pelo usuário em obter uma Orientação Psicológica.

Limite: é o critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecido em função do tempo/
quantidade máxima de utilização dos serviços, conforme definido neste produto.

Central de Assistência: é a Central de Atendimento da AXA Assistance, que ficará responsável por 
receber as solicitações de serviços dos usuários, 365 dias por ano, 24 horas por dia.
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1.3. Orientação Psicológica

Serviço de atendimento telefônico receptivo, em funcionamento das 08h00 às 18h00, em dias úteis, 
com as seguintes características:

· Serviços de atendimento receptivo prestados por psicólogos;

· Fornecer informações e esclarecer dúvidas pontuais de orientação primária;

· Efetuar um cadastro simples, com informações coletadas durante o contato.

1.3.1. Objetivos Específicos

· Identificar os fatores relacionados à condição desencadeadora do contato;

· Investigar fatores emocionais relacionados a condicionantes de carências e/ou excessos;

· Identificar fatores familiares de risco;

· Identificar a ocorrência de agravos e demais fatores associados ao desenvolvimento do quadro 
emocional;

· Relacionar o uso e/ou abuso de agentes químicos e sua eventual intervenção;

· Aplicar instrumentos de orientação à promoção e manutenção da saúde;

· Orientação preventiva sobre hábitos e estilo de vida;

· Sensibilização e orientação, se necessário, para encaminhamento de tratamento psicológico ;

· Relacionamento amoroso, sexualidade, maternidade, relação com os filhos, perdas e 
separações ;

· Cuidados com a saúde nas diversas fases da vida (gestação, parto puerpério, amamentação, 
menopausa) ;

· Preparo para aposentadoria ;

· Envelhecimento e impacto de  enfermidades associadas;

· Como lidar com idosos dependentes na família;

· Discussão sobre trabalho e carreira profissional.

Limite: Serviço Ilimitado.

1.4. Exclusões.

Quando diagnosticado problemas psicológicos mais complexos, o usuário será orientado a procurar 
um processo de psicoterapia de longo prazo. Este serviço não está incluso no escopo deste produto.

3. ASSISTÊNCIA CESTA NATALIDADE

2.1. Objetivo do Programa

Este programa tem por objetivo disponibilizar aos usuários, devidamente cadastrados junto à Central 
de Assistência, um benefício denominado Assistência Cesta Natalidade.
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2.2. Definições

Usuário: entende-se por usuário a pessoa física, titular que aderir ao objeto deste produto, devidamente 
cadastrada junto à Central de Assistência.

Cadastro: é o conjunto de informações relativas aos usuários, que terão direito à utilização dos 
serviços, fornecido e atualizado periodicamente pela CONTRATANTE. Cada usuário corresponde a 
um cadastro.

Prestadores: são as pessoas físicas ou jurídicas integrantes dos cadastros e registros da Central de 
Assistência, aptas a prestar todos os serviços previstos e necessários ao atendimento dos usuários, 
nos moldes deste Anexo.

Limite: é o critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecido em função do tempo/
quantidade máxima de utilização dos serviços, ou ainda do valor máximo previsto para a prestação 
do serviço, conforme definido neste Anexo.

Local de residência: é o endereço da residência ou domicílio constante no cadastro do usuário.

Central de Assistência: é a Central de Atendimento da AXA ASSISTANCE, que ficará responsável 
por receber as solicitações de serviços dos usuários, 365 dias por ano, 24 horas por dia, bem como 
por organizar o serviço solicitado, monitorar a sua prestação e efetuar o pagamento ao prestador de 
serviços por ela nomeado.

2.3. Objeto do Serviço

Este contrato tem por objeto, o fornecimento de 01 (uma) Cesta Natalidade aos usuários devidamente 
cadastrados junto a Central de Assistência, com produtos destinados à mamãe e ao bebê, de acordo 
com o procedimento e a relação de itens constante abaixo. 

2.4. Âmbito Territorial

Os serviços de assistência serão prestados ao usuários em todo o território nacional.

2.5. Garantias e Limites 

Os serviços de assistências não poderão ser prestados quando não houver cooperação por parte do 
usuário no que se refere às informações requisitadas pela Central de Assistência (dados imprescindíveis 
ao atendimento: nome completo do usuário, a data de nascimento do bebê, o nome deste, o número 
do registro constante da Certidão de Nascimento, o Cartório onde o bebê foi registrado, telefone, 
endereço completo e ponto de referência).

2.6. Cesta Natalidade

A Central de Assistência providenciará a entrega de 01 (uma) Cesta Natalidade ao usuário devidamente 
cadastrado junto a Central de Assistência, com produtos destinados à mamãe e ao bebê. 

Para a solicitação de entrega da Cesta Natalidade, o usuário deverá contatar a Central de Assistência, 
através de ligação telefônica de discagem direta gratuita, disponível 24 (Vinte e quatro) horas por 
dia, durante 365 dias ao ano, informando a data de nascimento do bebê, o nome deste, o número do 
registro constante da Certidão de Nascimento e o Cartório onde o bebê foi registrado.

A entrega da Cesta Natalidade será agendada para até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da 
solicitação, e se realizará em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), das 09h00min às 18h00min, 
via transportadora.
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No ato da solicitação da Cesta Natalidade, o usuário deverá encaminhar via fax ou e-mail uma 
cópia da certidão de nascimento do bebê. A data de nascimento do bebê deverá ser posterior à 
data de adesão ao produto.

A Cesta Natalidade conterá os seguintes produtos:

CESTA BEBÊ
Quantidade Produto Tamanho/ Volume

1 FRALDA TAMANHO P MODELO 
BÁSICO 10 UNIDADES

2 SHAMPOO SUAVE 200 ML
1 SABONETE EM BARRA 90 G
1 LENÇO UMEDECIDO 70 unidades
1 CREME ANTI ASSADURA 60 G

CESTA MAMÃE

Quantidade Produto Tamanho/ Volume

1 LOÇÃO HIDRATANTE 200 ML

1 ABSORVENTE PARA SEIOS (1 CX 
COM 12 UNID.) 12 UNIDADES

1 CAIXA DE PAPELÃO  -

Importante 1: Os itens especificados na lista acima poderão ser substituídos por outro de valor 
ou marca similar em caso de falta.

Importante 2: A entrega da Cesta Natalidade poderá ser efetuada em até 15 (quinze) dias úteis 
do registro do pedido na Central de Assistência.

Limite: Serviço ilimitado.

2.7. Exclusões.

ESTÃO EXCLUÍDOS PELA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA OS SEGUINTES CASOS:

A) TODO REEMBOLSO DE DESPESAS, TENDO EM VISTA A PROIBIÇÃO CONTIDA NA 
RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 102 DE 2004.

B) FENÔMENO DA NATUREZA DE CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TAIS COMO: INUNDAÇÕES, 
TERREMOTOS, ERUPÇÕES VULCÂNICAS, FURACÕES, MAREMOTOS E QUEDA DE 
METEORITOS, DESDE QUE A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FIQUE IMPOSSIBILITADA DE 
PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL. 

C) OCORRÊNCIAS EM SITUAÇÕES DE GUERRA, COMOÇÕES SOCIAIS, ATOS DE 
TERRORISMO E SABOTAGEM, GREVES, DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA, DETENÇÃO POR PARTE DE AUTORIDADE EM DECORRÊNCIA DE DELITO 
QUE NÃO SEJA UM ACIDENTE, SALVO SE O USUÁRIO PROVAR QUE A OCORRÊNCIA 
NÃO TEM RELAÇÃO OS REFERIDOS EVENTOS. 

D) SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS QUE INTEGRAM A LISTA PRÉ-DEFINIDA 
DE ITENS DA CESTA;
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E) AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NÃO DECORRENTES DAS INSTRUÇÕES E SOLICITAÇÕES 
DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA OU QUE TENHAM SIDO SOLICITADAS DIRETAMENTE OU 
INDIRETAMENTE PELO BENEFICIÁRIO COMO ANTECIPAÇÃO, EXTENSÃO OU REALIZAÇÃO 
DO SERVIÇO;

F) SERVIÇOS SOLICITADOS COM BASE NA UTILIZAÇÃO DOLOSA PELO BENEFICIÁRIO DE 
DOCUMENTO FALSO OU ADULTERADO;

G) SERVIÇOS SOLICITADOS PELO USUÁRIO QUE NÃO FORNECEU À CENTRAL DE ASSISTÊNCIA 
OS DADOS IMPRESCINDÍVEIS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO POR EXEMPLO, O 
NOME COMPLETO DO USUÁRIO, A DATA DE NASCIMENTO DO BEBÊ, O NOME DESTE, 
O NÚMERO DO REGISTRO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, O CARTÓRIO 
ONDE O BEBÊ FOI REGISTRADO, TELEFONE, ENDEREÇO COMPLETO E PONTO DE 
REFERÊNCIA.

4. REDE DE DESCONTOS

3.1. Objetivo do Programa

Este programa tem por objetivo disponibilizar aos usuários, devidamente cadastrados junto à Central 
de Assistência, um benefício denominado Rede de Descontos.

3.2. Definições 

Usuário: entende-se por usuário a pessoa física, titular que aderir ao objeto deste produto, devidamente 
cadastrada junto à Central de Assistência.

Cadastro: é o conjunto de informações relativas aos usuários, que terão direito à utilização dos 
serviços. Cada usuário corresponde a um cadastro.

Central de Assistência: é a Central de Atendimento da AXA ASSISTANCE, que ficará responsável 
por receber as solicitações de serviços dos usuários, 365 dias por ano, 24 horas por dia, bem como 
por organizar o serviço solicitado, monitorar a sua prestação e efetuar o pagamento ao prestador de 
serviços por ela nomeado.

3.3. Rede de Descontos

A Central de Assistência disponibilizará uma rede de descontos devidamente conveniada, com a 
finalidade de oferecer descontos e benefícios em diversas categorias de produtos e serviços.

Possui descontos em milhares de estabelecimentos comerciais associados, pontos de venda em 
todo o território nacional, além de várias lojas virtuais. O programa permite o acesso a benefícios 
nas seguintes categorias:

· Bem Estar e Beleza;

· Alimentação;

· Compras;

· Educação;

· Entretenimento;

· Esportes & Academias
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· Infanto Juvenil ;

· Saúde ;

· Serviços ;

· Viagem e Turismo.

Importante: A rede conveniada, bem como os serviços e/ou descontos oferecidos pelos credenciados, 
estão sujeitos a mudanças, alterações, substituições e/ou exclusões sem necessidade de aviso 
prévio. 

Limite: Serviço ilimitado.
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