
CONDIÇÕES GERAIS DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E DENTAL

1. INTRODUÇÃO

Os serviços de Assistência Médica e Dental são destinados a atender os beneficiários dos cartões de crédito Santander. Este serviço será prestado
pela American Assist do Brasil Serviços de Assistência LTDA., através de uma Central de Atendimento própria, disponível aos clientes dos cartões
de crédito Santander que adquirem este serviço.

A disponibilização da Assistência Médica e Dental entrará em vigor 5 (cinco) dias corridos após sua contratação e vigorará pelo prazo de 12
(doze) meses consecutivos, com renovação automática após este período.

Será cobrado o valor de R$ 7,90 por mês referente à prestação do serviço, preço que poderá ser alterado sem aviso prévio.

Para que o associado tenha direito à utilização de toda e qualquer cobertura do serviço Assistência Médica e Dental, deverá obrigatoriamente
entrar em contato com a Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental da American Assist do Brasil. Esta Central opera 24 horas, nos
365 dias do ano. Os serviços serão disponibilizados sempre através de prévia solicitação do TITULAR e/ou BENEFICIÁRIO. O atendimento nas
clínicas odontológicas e o serviço de remoção inter-hospitalar serão realizados segundo disponibilidade do local em horário comercial. Nos casos
emergenciais ocorridos nas capitais estaduais, os serviços poderão ser ativados durante as 24 horas do dia de segunda a sábado.

Os serviços de Assistência Médica e Dental estão disponíveis exclusivamente em território nacional.

Os tratamentos realizados passam por um sistema de monitoramento, garantindo conforto, confiabilidade e maior satisfação do(s)
BENEFICIÁRIO(S). Todos os tratamentos passam por auditores especializados, garantindo a qualidade.

2. DEFINIÇÕES GERAIS

TITULAR: é a pessoa física, portadora titular do cartão de crédito do Banco Santander, com residência habitual no Brasil, que aderiu à Assistência
Médica e Dental e que se beneficiará dos serviços prestados segundo estas condições gerais. O TITULAR somente poderá usufruir os serviços
oferecidos, se o seu cartão de crédito estiver desbloqueado e ativo e poderá gozar de todos os serviços a que tenha direito em conformidade
com os termos, condições e limitações estabelecidas neste documento.

BENEFICIÁRIO(S): além do(a) TITULAR, é também beneficiário do serviço o cônjuge ou companheiro(a) (devidamente reconhecido na forma
da Lei), desde que conviva com ele.

DOMICÍLIO: é a moradia habitual do(s) BENEFICIÁRIO(S) no Brasil.

OPERADORA ODONTOLÓGICA: Inpao Instituto de Previdência e Assistência Odontológica Ltda. ANS – Nº 389.358, com rede credenciada
formada por cirurgiões dentistas e clínicas odontológicas para garantir a prestação de serviços de assistência, de acordo com os termos de lei 
e coberturas constantes do item 4.1.

MÉDICO ASSISTENTE: é o profissional legalmente licenciado para a prática da medicina. Não serão aceitos como médico assistente o próprio
Titular, seu cônjuge, seus dependentes, parentes consangüíneos ou afins, mesmo que habilitados a exercer a prática da medicina.

3. COBERTURAS DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

3.1 REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR TERRESTRE

Por prévia solicitação do(s) BENEFICIÁRIO(S), quando comprovadamente necessária, será providenciado o transporte entre hospitais por
ambulância simples, com ou sem acompanhamento médico. A remoção do(s) BENEFICIÁRIO(S) será feita quando tal providência for julgada
necessária a juízo do médico encarregado do atendimento emergencial. O meio de transporte a ser oferecido será também definido por consenso
entre os médicos acima referidos. Nenhum outro motivo que não o da estrita conveniência médica poderá determinar a remoção do(s)
BENEFICIÁRIO(S).

Limite: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) e 2 (duas) intervenções por ano.

Os custos de execução do serviço de remoção médica inter-hospitalar que excederem os limites acima, assim como qualquer despesa com
material, serão de responsabilidade exclusiva do TITULAR/BENEFICIÁRIO.



O serviço coberto pela Assistência Médica e Dental está limitado aos custos com o meio de transporte utilizado na remoção médica 
inter-hospitalar. O médico responsável pela transferência que autorizar a remoção deverá estabelecer a unidade hospitalar para a qual será(ão)
transportado(s) o(s) BENEFICIÁRIO(S). A vaga no hospital deverá estar reservada antes da transferência pelo(s) BENEFICIÁRIO(S) ou médico
responsável. Quando houver necessidade de outro meio de transporte, que não seja ambulância simples, o(s) BENEFICIÁRIO(S) se
responsabilizará(ão) pela diferença de custos a mais.

3.2 DESCONTOS EM REDE DE FARMÁCIAS E PESQUISA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

Por prévia solicitação do TITULAR, a Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental proporcionará informação precisa e oportuna de
onde encontrar medicamentos com descontos especiais através de uma ampla rede de farmácias presente em todo o Brasil, para que, caso
necessite tratar da sua saúde através da aquisição de medicamentos, possa aproveitar os descontos nestes medicamentos.

Fica entendido que os custos dos medicamentos são por conta do TITULAR.

Limite: sem limite de utilização.

3.3 ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL POR TELEFONE

Por prévia solicitação do(s) BENEFICIÁRIO(S), a Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental disponibilizará, em horário comercial,
o serviço de orientação nutricional por telefone para o(s) BENEFICIÁRIO(S), com o objetivo de melhorar sua qualidade de vida, fornecendo dicas
de nutrição, como melhorar o aproveitamento dos alimentos, orientação de como preparar uma dieta saudável e bem balanceada, informações
sobre as calorias dos alimentos e dicas de saúde associada aos alimentos.

Limite: sem limite de utilização.

3.4 REFERÊNCIAS MÉDICAS

Por prévia solicitação do(s) BENEFICIÁRIO(S), a Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental lhe proporcionará indicação de médicos,
orientação sobre localização e serviços disponíveis nos recursos de saúde (prontos-socorros, postos de saúde, clínicas, laboratórios e hospitais)
das redes pública ou privada, de acordo com a especialidade e região desejada.

Limite: sem limite de utilização.

A contratação de médicos, clínicas e hospitais, o pagamento dos honorários e demais custos que pelos mesmos vierem a ser cobrados correrão

por conta e risco do(s) BENEFICIÁRIO(S). A Assistência Médica e Dental não cobre o pagamento de tais honorários, nem tampouco os serviços
que vierem a ser prestados pelos profissionais. Serviço não destinado a atendimentos de urgência ou emergência, constituindo-se apenas em
indicação de médicos e hospitais.

3.5 REFERÊNCIAS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Por prévia solicitação do(s) BENEFICIÁRIO(S), a Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental lhe proporcionará indicação de empresas
de locação de equipamentos médico-hospitalares, tais como: cadeiras de rodas manuais, cadeiras de rodas para banho, cadeiras de rodas
motorizadas, andadores, camas hospitalares, entre outros.

Limite: sem limite de utilização.

Na contratação da locação, o pagamento e demais custos que pelos mesmos vierem a ser cobrados correrão por conta e risco do(s)
BENEFICIÁRIO(S). A Assistência Médica e Dental não cobre o pagamento de tais despesas, nem os serviços que vierem a ser prestados pelas
empresas. Serviço não destinado a atendimentos de urgência ou emergência, constituindo-se apenas em indicação.



4. COBERTURAS DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

4.1 URGÊNCIAS DENTAIS

Em caso de o(s) BENEFICIÁRIO(S) necessitar(em) de intervenção odontológica de emergência, deverá(ão) entrar em contato com a Central de
Atendimento da Assistência Médica e Dental, que, através da operadora odontológica, agendará a consulta com o centro odontológico mais
próximo. Serão praticadas as ações necessárias para eliminar a dor do paciente, de acordo com os procedimentos de urgência/emergência
odontológicos cobertos descriminados abaixo.

Nas localidades onde não houver clínica para o atendimento emergencial e sempre com prévia comunicação e autorização da Central 
de Atendimento da Assistência Médica e Dental, o(s) BENEFICIÁRIO(S) poderá(ão) utilizar qualquer profissional de sua escolha, solicitando 
o reembolso apenas do procedimento caracterizado como urgência, desde que seja fornecida uma comprovação por escrito (laudo detalhado)
da urgência para tal conduta, e comprovantes originais de pagamento no prazo limite de 30 (trinta) dias corridos contados da data de ocorrência.

Não será efetuado o ressarcimento dos gastos, caso não sejam observados os procedimentos acima descritos. O limite de reembolso por evento
neste caso especificamente será de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Não serão reembolsáveis gastos de translado. O reembolso será efetuado
na conta corrente do BENEFICIÁRIO/TITUTAR em até 30 dias após a apresentação de todos os documentos.

Limite: sem limite de utilização.

4.2 RADIOGRAFIAS EM URGÊNCIAS

Estão inclusas as radiografias necessárias para o diagnóstico, em todos os casos em que existir a presença de dor considerada urgência ou
emergência odontológica (conforme item 4.1), e estarão cobertos os procedimentos mencionados até a eliminação da dor.

Limite: sem limite de utilização.

1) Curativo em caso de hemorragia bucal Aplicação de medicamento para estancar a hemorragia e sutura da
cavidade dental

2) Curativo em caso de odontalgia aguda/ pulpectomia/ necrose Abertura da coroa do dente e remoção da polpa

3) Imobilização dentária temporária Imobilização dos dentes que apresentam alto grau de mobilidade

4) Recimentação de peça protética Recolocação de peça protética

5) Tratamento de alveolite Raspagem e limpeza da cavidade dental

6) Colagem de fragmentos Recolocação de partes de dente que sofreu fratura, através da utilização
de material dentário adesivo

7) Incisão e drenagem de abscesso extra-oral Incisão na face e posterior drenagem do abscesso (bolha de pus)

8) Incisão e drenagem de abscesso intra-oral Incisão dentro da cavidade oral e posterior drenagem do abscesso
(bolha de pus)

9) Reimplante de dente avulsionado Recolocação do dente na cavidade dental e conseqüente imobilização

10) Evidenciação de placa bacteriana Aplicação de um produto que se destaca por meio de uma cor à
existência de placa bacteriana

11) Orientação de higiene bucal Orientações referente à escovação

12) Aplicação tópica de flúor             Aplicação de flúor e limpeza dos dentes



4.3 DIAGNÓSTICO INTEGRAL PREVENTIVO E VALORES DIFERENCIADOS PARA TRATAMENTO (CONVÊNIO)

O(S) BENEFICIÁRIO(S) quando passar(em) pelo atendimento de emergência, submeter-se-á(ão) a uma avaliação das condições gerais de sua
saúde bucal. Como resultado deste procedimento, se houver a constatação que o(s) BENEFICIÁRIO(S) necessitará(ão) de um tratamento dental
e desejar(em) dar prosseguimento ao tratamento após o atendimento de emergência, terá(ão) acesso a uma tabela de preços diferenciada, de
acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde, RN Nº 59.

Limite: sem limite de utilização.

4.4 ORIENTAÇÃO ODONTOLÓGICA POR TELEFONE

Nos casos em que o(s) BENEFICIÁRIO(S) necessite(m) de aconselhamento médico dental por telefone para sua saúde bucal, esclarecimento de
dúvidas cotidianas, segunda opinião e interpretação de exames, poderá(ão) acionar a Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental,
24 horas por dia, 365 dias do ano. A orientação telefônica será realizada no horário comercial.

Limite: sem limite de utilização.

4.5 TRANSPORTE À CLÍNICA EM CASO DE EMERGÊNCIA

Em caso de emergência, o(s) BENEFICIÁRIO(S) pode(m) solicitar através da Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental, o transporte
para um consultório odontológico da rede Inpao mais próximo. Este serviço será disponibilizado desde que o(s) BENEFICIÁRIO(S) não tenha(m)
condições físicas para fazê-lo.

Limite: distância máxima de 30 km até o consultório, limitado a 3 (três) solicitações ao ano.

4.6 DESCONTOS EM REDE DE FARMÁCIAS

Por prévia solicitação do TITULAR, a Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental, proporcionará informação precisa e oportuna de
onde encontrar medicamentos com descontos especiais através de uma ampla rede de farmácias presente em todo o Brasil, para que, caso
necessite tratar da sua saúde através da aquisição de medicamentos, possa aproveitar os descontos em medicamentos.

Fica entendido que os custos dos medicamentos são por conta do TITULAR.

Limite: sem limite de utilização.

5. SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Para que o(s) BENEFICIÁRIO(S) possa(m) utilizar os serviços da Assistência, deverá(ão) entrar em contato com a Central de Atendimento 
da Assistência Médica e Dental. Neste contato, o(s) BENEFICIÁRIO(S) deve(m) fornecer os seguintes dados: nome completo e os 6 primeiros
dígitos do cartão de crédito; descrição resumida da emergência e tipo de ajuda necessária; localização exata, assim como qualquer outra
informação necessária para o correto atendimento da emergência. Feita a verificação do número do cartão de crédito e seu respectivo direito
aos serviços, a Central dará prosseguimento ao atendimento.

Os serviços não coordenados e/ou não autorizados pela Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental não darão direito a posterior
reembolso nem a indenização compensatória.

No ato do atendimento no consultório dentário o(s) BENEFICIÁRIO(S) deverá(ão) apresentar: cartão de crédito e documento de identidade.
Para dar prosseguimento ao atendimento, o consultório deverá obter junto à Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental,
o código de autorização.

A Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental, a pedido do(s) BENEFICIÁRIO(S) marcará e agendará as consultas e atendimentos de
emergência. Este serviço poderá ser solicitado 24 horas por dia e o agendamento será feito de acordo com a disponibilidade local. A Central de
Atendimento retornará o contato com o(s) BENEFICIÁRIO(S) prestando as informações de local, data, hora, nome do dentista/clínica.



6. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES

Não serão prestados os serviços da assistência médica e dental caso:

• Os serviços sejam solicitados pelo(s) BENEFICIÁRIO(S) diretamente ao prestador, sem o prévio consentimento da Central de Atendimento da 
Assistência Médica e Dental;.

• O(s) BENEFICIÁRIO(S) não forneça(m) informação verdadeira e/ou que venha dificultar o seu atendimento;

• A pessoa não se identifique como BENEFICIÁRIO à Central de Atendimento da Assistência Médica e Dental;

• O(s) BENEFICIÁRIO(S) realize(m) gastos ou procedimentos sem haver consultado previamente a Central de Atendimento da Assistência 
Médica e Dental;

• A assistência seja solicitada após decorridos mais de 48 (quarenta e oito) horas do momento da emergência.

7. DESFILIAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA

O Banco Santander e a American Assist do Brasil poderão proceder a desfiliação do(s) BENEFICIÁRIO(S) do serviço de assistência nos seguintes
casos:

• Se, a juízo do banco e da American Assist Brasil, forem apresentadas situações de uso indevido ou abusivo por parte do(s) BENEFICIÁRIO(S) 
dos serviços da Assistência Médica e Dental, neste caso, o TITULAR do cartão de crédito será notificado sobre a data de término dos serviços;

• Quando houver cancelamento do cartão de crédito do TITULAR;

• Quando, por qualquer motivo, não for possível para o banco debitar a parcela referente à Assistência Médica e Dental na fatura do cartão de 
crédito do cliente.


