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CÓDIGO: PREV1 
 
1. OBJETIVO DO SERVIÇO 
 
1.1. Plano Individual Morte Acidental 
 
1.1.1. A assistência funeral individual oferece, em caso de falecimento do segurado principal, em 
caso de Morte Acidental, a prestação dos serviços até o valor máximo de R$ 3.000,00 (três mil 
reais). 
 
2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
2.1. A assistência funeral será realizada pelo Prestador de Serviço  
 
Importante: Para execução dos serviços é imprescindível que seja realizado o contato coma 
empresa prestadora de serviço. 
 
2.1. SERVIÇOS COBERTOS 
 

SEGURADO: entende-se por segurado, os alunos com idade até 21 anos, da escola estipulante da Apólice de Seguro 

Escolar desde que tenham residência habitual no Brasil e estejam devidamente cadastrados no banco de dados da 

Contratante. 

 

Para que o segurado tenha direito à cobertura, é necessário que além de data e ocorrência perfeitamente caracterizadas, 

o acidente se configure dos seguintes elementos conceituais: 

 

 Exclusivo e diretamente externo; 

 Súbito; 

 Involuntário; 

 Violento; 

 Causador de lesão física; 

 Gerador de morte ou invalidez permanente total ou parcial ou que torne necessário tratamento médico do 

segurado. 

 

ACIDENTE PESSOAL: é o evento exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, com data e 

ocorrência perfeitamente caracterizadas, causador de lesão física que, por si só e independentemente de qualquer outra 

causa, tenha como consequência direta a necessidade de tratamento médico. 
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DOENÇA SÚBITA: é a alteração aguda do estado de saúde do segurado com a evolução curta e nítida que, no 

momento do atendimento, acarreta sofrimento físico intenso ou risco imediato a vida excluídos os casos de doenças 

crônicas ou preexistentes.  

 

EMERGÊNCIA E URGÊNCIA: Entende-se por urgência, a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem 

risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Entende-se por emergência, a 

constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, 

exigindo, portanto, tratamento médico imediato. 

 

DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS (DMHO): são as despesas efetuadas 

para o tratamento médico ou odontológico do segurado, sob orientação médica/ dentista, realizado em consequência de 

acidente pessoal coberto, e iniciado nos 30 (trinta) primeiros dias contados da data do acidente pessoal. 

Estão compreendidos no conceito de acidente pessoal, os danos físicos e as lesões decorrentes de: 

 Ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica quando a elas o segurado ficar sujeito em 

decorrência de acidente coberto; 

 Escapamento acidental de gases e vapores; 

 Sequestro e tentativa de sequestro; 

 Alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por 

fraturas ou luxações comprovadas através de radiografias. 

 

IMPORTANTE: O conceito de acidente pessoal está cuidadosamente definido, de forma a delimitar, estritamente, o 

alcance da cobertura. Assim se procura prever na medida do possível, que as doenças (preexistentes crônicas ou 

súbitas), ainda que suas manifestações surjam como consequência de um acidente, não estará coberta, bem como os 

tratamentos que não tenham como origem um acidente pessoal. 

 

Não se incluem no conceito de acidente pessoal: 

 As doenças (inclusive as profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, 

desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados 

septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível; 

 As intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, 

quando não decorrentes de acidente coberto. 

 

Significados de alguns serviços não cobertos (Obs.: Consultar alínea “Exclusões”): 

 

DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE – DLP 
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Doença ou lesão cujos sintomas sejam do conhecimento do segurado ou responsável na data de inclusão no plano, seja 

pela existência de antecedentes médicos ou hospitalares, sintomas, sinais ou alterações perceptíveis em seu estado de 

saúde, ou, ainda, por exames diagnósticos comprobatórios. A doença ou lesão preexistente poderá ser identificada pelo 

fornecedor por todos os meios de verificação que se aceitem como prova, inclusive em prontuários médico-hospitalares, 

em consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais e através de exame médico para a avaliação de risco. 

 

DOENÇA CRÔNICA 

Doença de caráter progressivo, com lesão anatomopatológica irreversível, sem apresentar expectativa de cura. 

 

2.2 Prazos / vigências 
 

O serviço de assistência será prestado de acordo com o período de vigência adquirido pelo segurado, junto a 

Contratante e desde que a estadia do mesmo fora de sua residência habitual não seja superior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos. 

Em relação a cada adesão, o direito a prestação dos serviços de assistência encerrará automaticamente na data em que 

o segurado deixar de ter residência habitual no Brasil ou ainda na data em que cessar o vínculo que tiver determinado a 

adesão. 

 

2.3 ÂMBITO TERRITORIAL 
 

Brasil e Exterior. 

 

RESPONSABILIDADE DE REEMBOLSO 

 

O Fornecedor não se responsabilizará por qualquer reembolso de despesas nas seguintes situações: 

 

- Despesas providenciadas diretamente pelo segurado sem prévia autorização do fornecedor 

- Despesas providenciadas pelo segurado após autorização do forncedor e enviadas para reembolso após 90 

dias da ocorrência do evento 

- Despesas em cidades que não tenham Rede Credenciada, neste caso, a responsabilidade pelo pagamento 

das despesas será da Contratante. 

- Qualquer despesa relacionada a sepultamento de membros 
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3. OBJETIVO DO SERVIÇO 
 

Propiciar todo auxílio e prestação de serviços conforme discriminado a seguir, ao beneficiário (até 21 anos) do Santander 

Prev Educar e Prev Primeiros Passos. Acionado pela Central de Atendimento, que fornecerá todos os serviços 

necessários ao segurado pela linha 0800, tais como: 

 

No Brasil: ligue gratuitamente para 0800-7705030. 

No exterior: solicite ligação gratuita para (5511) 4133 6536. 

 

3.1 SERVIÇOS  
 
 3.1.1 REFERÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 

A Central de Atendimento indicará, quando solicitado pelo participante, os Hospitais, Médicos e Clínicas mais próximos 

da localidade onde o beneficiário se encontrar, considerando as características e necessidades do evento. 

 3.1.2 DESPESA MÉDICA HOSPITALAR 
São as despesas efetuadas para o tratamento médico ou odontológico do segurado, sob orientação médica/ dentista, 

realizado em consequência de acidente pessoal coberto, e iniciado nos 30 (trinta) primeiros dias contados da data do 

acidente pessoal. 

Estão compreendidos no conceito de acidente pessoal, os danos físicos e as lesões decorrentes de: 

 Ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica quando a elas o segurado ficar sujeito em 

decorrência de acidente coberto; 

 Escapamento acidental de gases e vapores; 

 Sequestro e tentativa de sequestro; 

 Alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por 

fraturas ou luxações comprovadas através de radiografias. 

 

IMPORTANTE: O conceito de acidente pessoal está cuidadosamente definido, de forma a delimitar, estritamente, o 

alcance da cobertura. Assim se procura prever na medida do possível, que as doenças (preexistentes crônicas ou 

súbitas), ainda que suas manifestações surjam como consequência de um acidente, não estará coberta, bem como os 

tratamentos que não tenham como origem um acidente pessoal. 

 

Não se incluem no conceito de acidente pessoal: 

 As doenças (inclusive as profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, 

desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados 

septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível; 

 As intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, 

quando não decorrentes de acidente coberto. 



ASSISTÊNCIA ESCOLAR 

 
        5/8 

Significados de alguns serviços não cobertos (Obs.: Consultar alínea “Exclusões”): 

 

3.1.3 DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE – DLP 

Doença ou lesão cujos sintomas sejam do conhecimento do segurado ou responsável na data de inclusão no plano, seja 

pela existência de antecedentes médicos ou hospitalares, sintomas, sinais ou alterações perceptíveis em seu estado de 

saúde, ou, ainda, por exames diagnósticos comprobatórios. A doença ou lesão preexistente poderá ser identificada pelo 

fornecedor por todos os meios de verificação que se aceitem como prova, inclusive em prontuários médico-hospitalares, 

em consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais e através de exame médico para a avaliação de risco. 

3.1.4 DOENÇA CRÔNICA 

Doença de caráter progressivo, com lesão anatomopatológica irreversível, sem apresentar expectativa de cura. 

LIMITE: R$300,00 (trezentos reais) 

 3.1.5 REMOÇÃO MÉDICA POR AMBULÂNCIA 

Em caso de Acidente ou Doença, e quando solicitado, a Central de Atendimento providenciará a remoção do beneficiário 

até o Hospital, Clínica ou Médico mais próximo e que possa prestar ao mesmo o melhor atendimento de acordo com as 

suas necessidades. 

 

Ao ligar para a Central, o participante tem a opção de ter a referência dos serviços médicos nas proximidades onde o 

beneficiário se encontrar, utilizando a livre escolha.  

Ou, ainda, o beneficiário poderá ser removido ou se dirigir para um Prestador Credenciado pela Assistência 24 Horas, 

que será indicado no momento da consulta. 

 

Caso utilize os serviços do Credenciado indicado, o mesmo não arcará com as despesas Médico-Hospitalares 

decorrentes do atendimento (somente em caso de acidente), até o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 

 

• No Brasil: limitado a 100 km de distância do local do acidente. 

• No exterior: limitado a 150 km de distância do local do acidente. 

 

3.1.6 PROFESSOR PARTICULAR NA RESIDÊNCIA  

Após 5 (cinco) dias úteis de afastamento do beneficiário por motivo de Acidente ou Doença comprovado por Atestado 

Médico, será providenciado um professor particular para reposição de aulas perdidas e dar continuidade às atividades 

escolares no domicílio do beneficiário. As despesas com honorários e locomoção do(s) professor(es) será limitada a R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por evento. 

 3.1.7 PROFESSOR PARTICULAR PARA REFORÇO  

Se o estado de saúde do beneficiário não permitir que o mesmo tenha as aulas em casa enquanto estiver afastado, será 

providenciado um professor particular para reforço dos apontamentos perdidos no período do afastamento, apenas 
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quando o beneficiário voltar às atividades normais da escola. As despesas com honorários e locomoção do(s) 

professor(es) será limitada a R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento. As opções de professor particular e de reforço 

NÃO SE ACUMULAM. 

 3.1.8 TRANSPORTE PARA FREQUÊNCIA AS AULAS 

Caso não esteja em condições de se locomover por orientação médica prévia, a Central de Atendimento irá providenciar 

a locomoção do mesmo de sua residência até a escola e retorno para casa. O capital segurado será de R$ 33,00 (trinta e 

três reais por evento) por dia, limitado a 30 (trinta) dias de utilização por evento. 

 

 3.1.9 TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES 

Em decorrência de eventos com o beneficiário no Brasil, a Central de Atendimento irá transmitir mensagens de urgência 

aos responsáveis legais pelo beneficiário, comunicando a ocorrência. 

Definição de Acidente Pessoal: é o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário 

e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como 

consequência direta a morte ou invalidez permanente total do segurado. 

 

 

4.EXCLUSÕES GERAIS 
 
- Uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo explosão nuclear provocada ou não, bem como 

contaminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes. 

- Atos ou operações de guerra, declarada ou não, guerra química ou bacteriológica, de guerra civil, de guerrilha, 

de revolução, agitação, motim, revolta, sediação, sublevação ou outras perturbações de ordem pública e delas 

decorrentes. 

- Atos de autoridades públicas, salvo para evitar propagação de danos cobertos. 

- Competições em veículos, inclusive treinos preparatórios. 

- Atos praticados em estado de insanidade mental e/ou sob efeito de bebidas alcoólicas e/ou substâncias tóxicas. 

- Furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza. 

- Ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por necessidade justificada e a prática, por parte do 

beneficiário, de atos ilícitos e contrários à lei. 

- Suicídio voluntário premeditado ou tentativa de suicídio. 

- Perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as 

- intoxicações decorrentes de ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por 

médico, em decorrência de acidente coberto. 

- Poluição, contaminação e vazamento. 

- Qualquer tipo de hérnia e suas consequências. 

- Parto ou aborto e suas consequências. 

- Choque anafilático e suas consequências. 
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5. RESUMO DOS SERVIÇOS 

 

ASSISTÊNCIA ESCOLAR 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES 
EVENTO

S 
ABRANGÊN

CIA 

Referência 
Médica 

(Serviço de 
Indicação 
Médica) 

Serviço de informações sobre médicos ou especialistas 

que o segurado necessitar consultar em consequência 

de acidente. 

As despesas com o médico escolhido são de 

responsabilidade do segurado. 

Sem limite 

Acidente ou 

Doença 

Brasil e Exterior 

Despesa 
Médica e 

Hospitalar  

São as despesas para tratamento emergencial do 

segurado, sob orientação médica ou odontológica, 

realizado em consequência de acidente pessoal coberto, 

e iniciado até os 30 (trinta) primeiros dias contados da 

data do acidente pessoal. 

Importante: O atendimento médico e odontológico será 

para cuidar do paciente, tirando-o da situação 

emergencial ou de urgência, bem como o tratamento 

necessário, desde que comprovada sua necessidade, 

respeitando o limite da Tabela de Referência de 

Despesas Médicas AMB e Odontológicas. 

R$ 300,00 

Remoção 
Médica por 
Ambulância 

Em caso de Acidente ou Doença, e quando solicitado, a 

Central de Atendimento providenciará a remoção do 

beneficiário até o Hospital, Clínica ou Médico mais 

próximo e que possa prestar ao mesmo o melhor 

atendimento de acordo com as suas necessidades. 

Brasil: até 100 km 

da distância do 

acidente 

Exterior: até 150 

km de distância do 

acidente 

Professor 
Particular na 
Residência 

(Aulas 
Domiciliares)  

Na ocorrência de acidente, caso o segurado fique mais 

de 5 dias afastado das atividades escolares, será 

enviado um professor particular para acompanhá-lo em 

suas atividades escolares. 

R$20/hora, máx. de 

2 horas aula/dia e 

máximo de  

R$1.500 por 

evento 

Brasil 

Professor 
Particular 

para Reforço  

Será providenciado um professor particular para 

reforço dos apontamentos perdidos no período do 

afastamento, apenas quando o beneficiário voltar às 

atividades normais da escola 

Até R$ 500,00 por 

evento 

Transporte 
para 

Frequência 
às Aulas  

Transporte do aluno de sua residência para o 

estabelecimento de ensino, para frequência às aulas, e 

seu retorno, em caso de impossibilidade de locomoção do 

segurado decorrente de acidente. 

 

Importante: entende-se por locomoção a ação ou efeito 

de andar ou de se transportar de um lugar para outro. 

R$33,00 por dia, 

máximo de 30 dias, 

por evento 

Transmissão 
de 

Mensagens 

Mensagens urgentes para parentes no caso de acidente 

pessoal do segurado.  
Sem limite 
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ASSISTÊNCIA ESCOLAR 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES 
EVENTO

S 
ABRANGÊN

CIA 
Urgentes   

*Fora do município de domicílio do segurado. 

 

 


