
CONDIÇÕES GERAIS DA ASSISTÊNCIA MELHOR IDADE

1. INTRODUÇÃO

Os serviços de assistência melhor idade são destinados a atender Associados portadores do cartão Santander em situações emergenciais 
ou não.

A disponibilização do serviço assistência melhor idade 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.

Para que o Associado tenha direito à utilização de toda e qualquer cobertura do serviço assistência melhor idade, obrigatoriamente deverá
entrar em contato com a Central de Atendimento Rodassist, que dará encaminhamento aos serviços solicitados. A inobservância deste
procedimento descaracteriza a obrigação de prestação do serviço. Ficam excluídos das prestações previstas nestas Condições Gerais quaisquer
atos praticados por ação ou omissão do Associado, causados por má-fé.

Os serviços de assistência melhor idade estão disponíveis exclusivamente em território nacional. As coberturas Envio de Ambulância UTI 
e de Médico na Residência, estão disponíveis exclusivamente nas cidades de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano,
Diadema, Guarulhos, Osasco, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Alcântara, São João do Meriti,
Duque de Caxias, Nilópolis e Nova Iguaçu.

2. DEFINIÇÕES

ASSOCIADO: é o portador do cartão de crédito Santander que adquiriu o serviço assistência melhor idade.

RESIDÊNCIA: é o bem imóvel designado como residência regular e permanente do Associado no Brasil, de posse direta do Associado e por ele
devidamente indicado e identificado como sua moradia.

VEÍCULO ASSISTIDO: é o veículo conduzido pelo Associado no ato do evento, desde que caracterizado como leve, de passeio, com quatro
rodas, não utilizado para transporte público de pessoas ou mercadorias e de peso máximo inferior a 3.500 (três mil e quinhentos) quilogramas.

ACIDENTE: colisão, abalroamento ou capotagem envolvendo direta ou indiretamente o veículo assistido e que impeça sua locomoção 
por meios próprios.

PANE: qualquer defeito de origem mecânica ou elétrica, reconhecido pelo fabricante, que impeça a locomoção do veículo por seus meios
próprios, excluindo pneus avariados, furados ou falta de combustível.

INCÊNDIO: qualquer avaria parcial ou total decorrente de fogo no veículo assistido.

3. COBERTURAS

Envio de Ambulância UTI com Equipe Médica na Residência

Em situação de emergência médica ocorrida com o Associado em sua residência e mediante parecer de equipe médica da Rodassist indicando
necessidade de remoção do Associado até um estabelecimento hospitalar, será providenciada remoção exclusivamente terrestre, através 
de ambulância UTI com equipe médica até o estabelecimento hospitalar mais próximo do local. Na hipótese em que, pelas características do
caso de urgência ou pela dificuldade de se chegar ao local por questões de trânsito, inundações, calamidades, manifestações populares, dentre
outras, for manifesta a impossibilidade de atendimento do Associado em prazo adequado, a equipe médica da Rodassist orientará o Associado,
familiares e acompanhantes quanto aos procedimentos a serem adotados. Sem limite de utilização.

Orientação Médica e Nutricional por Telefone

Aconselhamento médico telefônico através de profissionais da área médica, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, fornecendo orientações
gerais ao Associado sobre medicamentos, primeiros socorros, bulas, hospitais, dentre outras situações de emergência. As orientações telefônicas
limitam-se à coordenação médica e aconselhamento médico pré-hospitalar, visando minimizar mortalidade e morbidade, seguindo o protocolo
de conduta médica, identificando as necessidades do Associado e fornecendo soluções médicas através do esclarecimento de dúvidas cotidianas:
segunda opinião médica, interpretação de exames, dentre outros. Sem limite de utilização.



Envio de Médico na Residência

Atendimento médico de emergência na residência do Associado. Os custos deste serviço são por conta do Associado, pagos no ato diretamente
ao profissional. Sem limite de utilização.

Descontos e Delivery de Medicamentos

Indicação, mediante contato telefônico à Central de Atendimento Rodassist, de redes de farmácias que oferecem descontos e entrega de
medicamentos. Os custos deste serviço são por conta do associado. O serviço de entrega de medicamentos está sujeito à disponibilidade no local.
Sem limite de utilização.

Locação de Equipamentos Médicos

Indicação, mediante contato telefônico à Central de Atendimento Rodassist, de estabelecimentos que oferecem locação de equipamentos
médicos tais como bengala, cadeira de rodas, cama hospitalar, etc. Os custos deste serviço são por conta do Associado. Sem limite de utilização.

Indicação de Centros de Atividades e Programação para Melhor Idade

Este serviço indica, mediante contato telefônico à Central de Atendimento Rodassist, centros de atividades e programação específica para
o público de Melhor Idade. Sem limite de utilização.

Indicação e Reservas de Hotéis, Passeios, Pacotes Turísticos, Restaurantes, Teatros, Casas de Show

Este serviço indica, mediante contato telefônico à Central de Atendimento Rodassist e efetua reservas de hotéis, passeios, pacotes turísticos,
restaurantes, teatros, casas de show, etc. As reservas serão efetuadas via contato telefônico e desde que permitidas pelo estabelecimento
comercial. Sem limite de utilização.

Descontos Comerciais

Promoções e descontos com parceiros diversos, tais como academias, assinaturas de revistas, pacotes de viagem, empresas de táxi,
estacionamentos, restaurantes, livrarias, locadoras de automóveis, escolas de línguas, centros de manutenção e reparo de veículos, dentre outros.
Os estabelecimentos e promoções poderão ser alterados, sendo que todas as promoções e descontos vigentes estarão disponíveis através de site
específico, indicado pelo Santander e atualizado pela Rodassist. Sem limite de utilização.

Socorro Mecânico

Envio de socorro mecânico para conserto de emergência no local do evento em caso de pane elétrica ou mecânica do veículo assistido. Limitado
a 1 (uma) solicitação por evento e 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses num raio máximo de 50 (cinqüenta) quilômetros da residência.

Reboque

Envio de reboque para encaminhamento do veículo assistido até a oficina mais próxima do local do evento indicada pela Central de
Atendimento Rodassist, caso o veículo assistido esteja totalmente imobilizado em decorrência de pane, acidente ou incêndio e não seja
possível o conserto no local. Limitado a 1 (uma) solicitação por evento e até 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses, num raio máximo de 50
(cinqüenta) quilômetros da residência.

Troca de Pneus

Envio de um profissional ao local da ocorrência em caso de avarias em um ou mais pneus do veículo assistido, provocados por impactos, furos,
rasgos, cortes ou danos que impossibilitem a locomoção do veículo. Cabe ao prestador efetuar a troca do pneu avariado pelo estepe, que deverá
estar em perfeitas condições de uso. Caso o Associado queira reparar o pneu avariado, mesmo o estepe estando em perfeitas condições de uso,
os custos deste reparo e, se necessário, do transporte para conserto do pneu, são por conta do Associado. Caso tenham sido avariados mais
pneus e não existam outros pneus em condições de uso no veículo assistido, a Central de Atendimento Rodassist se responsabilizará pelos
gastos e providenciará o conserto dos pneus. Estão excluídos custos com bico, troca de câmara, rodas e compra de pneu. Âmbito de atuação:
Brasil. Limitado a 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses, sem franquia de quilometragem.

Envio de Chaveiro

Envio de chaveiro para abertura de porta do veículo assistido ou da residência assistida, caso não possam ser abertos, e no caso do veículo,
acionado, em razão de perda, roubo ou quebra de chave. Sem limite de utilização.



Indicação de Motorista Profissional

Indicação de motorista profissional para situações emergenciais ou não, que atendam as necessidades do Associado. Os custos dos serviços são
por conta do Associado, pagos diretamente ao prestador de serviço. Sem limite de utilização.

Indicação de Profissionais

Indicação de vários tipos de profissionais prestadores de serviços emergenciais ou não, que atendam as necessidades do Associado. Os custos
dos serviços eventualmente prestados são por conta do Associado, pagos diretamente ao prestador de serviço. Os serviços prestados têm garantia
de 90 (noventa) dias corridos. Sem limite de utilização.

Help Desk de Informática

Orientação telefônica sobre utilização de ferramentas básicas de microcomputador, incluindo pacote office, acesso à internet, etc. Sem limite 
de utilização. Serviço disponível de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Transmissão de Mensagens Urgentes

Em caso de situações emergenciais ocorridas com o Associado, será oferecido serviço de transmissão de mensagens urgentes por meio telefônico.
Sem limite de utilização.

4. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES DA ASSISTÊNCIA MELHOR IDADE

Os serviços de assistência melhor idade não se aplicarão se houver acionamento direto dos prestadores de serviço pelo Associado, sem prévio
consentimento da Central de Atendimento Rodassist.

Os serviços de indicação de profissionais têm caráter exclusivamente informativo, sendo que todas as despesas decorrentes dos serviços
prestados são de exclusiva responsabilidade do Associado.


