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Ter uma emergência médica durante uma viagem ao exterior 
pode ser um verdadeiro pesadelo. É por isso que é tão bom 
saber que você, comprando sua passagem ao exterior com seu 
cartão Visa Platinum e Visa Infinite, tem diferentes benefícios de 
emergências médicas, que, além de proteger você, seu cônjuge e 
seus filhos menores de 23 anos, durante a viagem, ainda ajuda a 
preservar o patrimônio de sua família.

Emergência Médica 
Internacional
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Para VIAGENS ELEGÍVEIS compradas até ou antes das 23:59 horas do dia 31 de março de 2016 por 
PORTADORES BRASILEIROS DOS CARTÕES, sujeito aos Termos e Condições descritos nesta GUIA.
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PORTADORES BRASILEIROS DOS CARTÕES, sujeito aos Termos e Condições descritos nesta GUIA.
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Seção A. Introdução

A.1. A respeito desta guia
Este documento pretende ser uma guia de referência rápida do Emergência 
Médica Internacional (“EMI”, ou “Programa EMI”, ou “Programa” ou o/os 
“benefício/s”) oferecidos aos TITULArEs Dos CArTÕEs e seus BENEFICIÁrIos, 
segundo se define nos Termos e condições. Aqui, o TITULAr Do CArTÃo 
encontrará informação sobre os serviços médicos de emergência, inclusive os 
Termos e Condições completos (seção B) e uma lista completa de definições 
(seção C). o Programa EMI é oferecido durante uma VIAGEM, segundo se define 
nos termos e condições.  AXA Assistance UsA, Inc. (“AXA”) é a fornecedora do 
EMI, sendo a Visa mera tomadora dos serviços da AXA. AXA age em nome dos 
TITULArEs Dos CArTÕEs e seus BENEFICIÁrIos, sem qualquer obrigação de 
realizar pagamentos em favor dos mesmos.

A.2. Disposições Gerais do Programa EMI

CoMo APrEsENTo UMA soLICITAçÃo?
o TITULAr Do CArTÃo, uma pessoa designada pelo TITULAr Do CArTÃo ou o 
representante do TITULAr Do CArTÃo, conforme seja o caso, deve entrar em 
contato com a CENTrAL DE ATENDIMENTo imediatamente, ou dentro do prazo 
estabelecido para cada um dos benefícios fornecidos, mesmo que não possua os 
documentos para apresentar junto com o FORMULÁRIO DE RECLAMAÇÃO. A 
DEMORA NA COMUNICAÇÃO PODE OCASIONAR A PERDA DO BENEFÍCIO.

o operador da CENTrAL DE ATENDIMENTo responderá as perguntas do TITULAr 
Do CArTÃo e enviará um ForMULÁrIo DE rECLAMAçÃo ao TITULAr Do 
CArTÃo, ou ao BENEFICIÁrIo, ou qualquer outra pessoa que atue em nome do 
TITULAr Do CArTÃo ou BENEFICIÁrIo.

Quando  receba  o  ForMULÁrIo  DE  rECLAMAçÃo,  o  TITULAr  Do  CArTÃo,  a 
pessoa designada pelo TITULAr Do CArTÃo ou o representante do TITULAr Do 
CArTÃo, conforme seja o caso, deverá preenchê-lo e  enviá-lo para o endereço 
indicado abaixo, junto com a documentação requerida. Estes documentos 
devem ser enviados dentro do prazo de 90 dias a partir do contato inicial 
com a CENTRAL DE ATENDIMENTO ao seguinte endereço:

AXA Assistance USA, Inc.
703 Waterford Way, suite 390
Miami, FL 33126

EXIsTEM CIrCUNsTÂNCIAs ForA Do CoNTroLE DA AXA QUE PoDEM AFETAr 
oU TorNAr IMPossÍVEL o ForNECIMENTo Dos sErVIços oU Dos BENEFÍCIos 
AQUI MENCIoNADos. QUANDo PossÍVEL E sE LEGALMENTE PErMITIDo, AXA 
EMPrEGArÁ EsForços rAZoÁVEIs PArA oFErECEr os sErVIços oU BENEFÍCIos 
DIsPoNÍVEIs PArA CoLABorAr CoM o BENEFICIÁrIo PArA rEsoLVEr A  
sITUAçÃo DE EMErGÊNCIA

IMPorTANTE! os BENEFÍCIos E sErVIços AQUI DEsCrITos NÃo EsTÃo 
DIsPoNÍVEIs PArA VIAGENs oU oUTros sErVIços rELACIoNADos A CUBA, IrÃ, 
sÍrIA, CorÉIA Do NorTE E sUDÃo. AXA É UMA CoMPANHIA EsTABELECIDA Nos 
EsTADos UNIDos DA AMÉrICA. A LEGIsLAçÃo Dos EsTADos UNIDos ProÍBE A 
AXA DE PrEsTAr sErVIços oU BENEFÍCIos EM VIoLAçÃo Às LEIs oU sANçÕEs 
Dos EsTADos UNIDos oU INTErNACIoNAIs. os sErVIços oU BENEFÍCIos 
rELACIoNADos A CUBA, IrÃ, sÍrIA, CorÉIA Do NorTE E sUDÃo, INCLUsIVE o 
PAGAMENTo DE rECLAMAçÕEs, NÃo EsTÃo DIsPoNÍVEIs.

As rEsTrIçÕEs EXIsTENTEs Nos PAÍsEs CUBA, IrÃ, sÍrIA, CorÉIA Do NorTE E 
sUDÃo APLICAr-sE-Ão rIGorosAMENTE NÃo sENDo ADMITIDAs EXCEçÕEs. 
EsTEJA CIENTE DAs rEsTrIçÕEs Dos sErVIços E BENEFÍCIos rELACIoNADAs 
CoM As LEIs soBrE sANçÕEs INTErNACIoNAIs ANTEs DE PLANEJAr sUA 

VIAGEM. CAso VoCÊ TENHA ALGUMA DÚVIDA A rEsPEITo DA DIsPoNIBILIDADE  
Dos  sErVIços  ANTEs  DE  VIAJAr,  ENTrE  EM  CoNTATo CoM A CENTrAL DE 
ATENDIMENTo LIGANDo PArA 0800-891-3679 (Brasil)1, 1-800-396-9665 (EE.UU. E 
CANADÁ)1e2 E 1-303-967-1098 (oUTros PAÍsEs)1e2.
1 Para ligações feitas de telefone celular, todas as taxas de roaming são de responsabilidade do usuário.
2 Chamada a cobrar através de um operador internacional.

CoNVErsÃo DE VALorEs PArA MoEDA 
EsTrANGEIrA
Todos os valores aqui mencionados são apresentados em dólares norte-
americanos. os pagamentos realizados em decorrência do Programa EMI realizar-
se-ão na moeda local do indivíduo ou entidade que receber o pagamento. A taxa 
de câmbio utilizada será a taxa vigente na data da prestação dos serviços.

Seção B. Termos e Condições do  
Emergência Médica Internacional

Introdução
rECoMENDAMos LEr A “sEçÃo A. INTroDUçÃo” ANTEs DE LEr A sEGUINTE 
sEçÃo. Por sUA VEZ, A LEITUrA DA “sEçÃo C. DEFINIçÕEs Dos BENEFÍCIos 
DEsCrITos NEsTE GUIA” É FUNDAMENTAL PArA CoMPrEENDEr os CoNCEITos 
UTILIZADos A sEGUIr, BEM CoMo PArA CoNHECEr As EXCLUsÕEs APLICÁVEIs A 
EsTE BENEFÍCIo. As DEFINIçÕEs APrEsENTADAs A sEGUIr sÃo APLICÁVEIs Aos 
BENEFÍCIos DEsCrITos Nos TErMos E CoNDIçÕEs.

o benefício de Emergência Médica Internacional é oferecido aos BENEFICIÁrIos 
até o limite do benefício, durante uma VIAGEM. os BENEFICIÁrIos utilizarão o 
benefício quando viajarem internacionalmente juntos ou separados.

A  fim  de  utilizar  este  benefício,  os  BENEFICIÁRIOS  devem  ter  comprado  
uma passagem  internacional, até ou antes das 23:59 horas do dia 31 
de março de 2016, com um CArTÃo DE CrÉDITo VIsA emitido na AMÉrICA 
LATINA oU NA rEGIÃo Do CArIBE, e devem apresentar a evidência da compra 
da passagem internacional. Além disso, o benefício incluído nestes termos e 
condições apenas será válido para uma VIAGEM com duração de até sessenta 
(60) dias consecutivos a partir da saída do PAÍS DE RESIDÊNCIA ou DO PAÍS 
DE EMISSÃO DO CARTÃO.

Caso o BENEFICIÁrIo não apresente a evidência da compra de uma passagem 
internacional adquirida com um CArTÃo DE CrÉDITo VIsA emitido na AMÉrICA 
LATINA oU NA rEGIÃo Do CArIBE ou qualquer outra documentação requerida, 
a CENTrAL DE ATENDIMENTo só coordenará a assistência médica para o 
BENEFICIÁrIo e não assumirá ou reembolsará nenhuma despesa relacionada com 
EMI.

B.1. Quais eventos estão previstos no 
EMERGÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL?
o benefício EMI abrange:

1. Serviços de assistência médica

i. Despesas médicas de emergência, assumidas ao tratar um ACIDENTE 
ou uma EMErGÊNCIA MÉDICA

ii. Despesas de tratamentos dentais de emergência, que surjam de 
uma lesão acidental em dentes naturais e sadios durante um ACIDENTE 
ou EMErGÊNCIA MÉDICA que exija um tratamento imediato para aliviar 
temporariamente a dor e o sofrimento agudo.

Termos e Condições de Serviços de Emergência Médica Internacional: Para VIAGENS ELEGÍVEIS compradas até ou antes das 23:59 horas do dia 31 de março 
de 2016 por PORTADORES BRASILEIROS DOS CARTÕES, sujeito aos Termos e Condições descritos nesta GUIA.
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iii. Despesas com receitas médicas prescritas por um MÉDICo 
LICENCIADo incorridos ao tratar um ACIDENTE ou EMErGÊNCIA MÉDICA 
abrangido pelo EMI.

2. Serviços de transporte e alojamento

i. Remoção  médica  de  emergência:  Caso  a  EMErGÊNCIA  MÉDICA  
do BENEFICIÁrIo exija uma remoção Médica de Emergência, por 
falta de instalações médicas adequadas no local do ACIDENTE ou da 
EMErGÊNCIA MÉDICA, a CENTrAL DE ATENDIMENTo coordenará a 
remoção Médica de Emergência, e pagará DEsPEsAs UsUAIs, HABITUAIs 
E rAZoÁVEIs incorridos  para  a  remoção  Médica  de  Emergência  até  
o  estabelecimento médico mais próximo equipado para prestar um 
tratamento de emergência adequado.

ii. Repatriação de restos mortais: em caso de morte inesperada do 
BENEFICIÁrIo durante uma VIAGEM, a CENTrAL DE ATENDIMENTo 
providenciará a obtenção das autorizações governamentais adequadas 
e pagará as DEsPEsAs UsUAIs, HABITUAIs E rAZoÁVEIs para preservar 
e transladar os restos mortais do BENEFICIÁrIo, bem como o envoltório 
necessário para a repatriação dos restos mortais para o PAÍs DE 
rEsIDÊNCIA Do BENEFICIÁrIo. As DEsPEsAs CoM/Do FUNErAL EsTÃo 
EXCLUÍDAs.

iii. Repatriação do BENEFICIÁRIO: se a CENTrAL DE ATENDIMENTo 
determinar que é clinicamente necessário que o BENEFICIÁrIo seja 
encaminhado a um estabelecimento médico do PAÍs DE rEsIDÊNCIA Do 
BENEFICIÁrIo, a CENTrAL DE ATENDIMENTo coordenará o translado e 
pagará as DEsPEsAs UsUAIs, HABITUAIs E rAZoÁVEIs incorridos para  a  
repatriação do BENEFICIÁrIo a um estabelecimento médico equipado 
para prestar o tratamento adequado no PAÍs DE rEsIDÊNCIA.

iv. Retorno antecipado ou permanência  prolongada:  se  houver  
despesa adicional imposta pela CoMPANHIA DE TrANsPorTE em 
caso de troca da passagem para um retorno antecipado ou uma 
Permanência prolongada do BENEFICIÁrIo como consequência da 
morte, EMErGÊNCIA MÉDICA ou ACIDENTE de outro BENEFICIÁrIo 
quando estiverem viajando juntos, este benefício abrangerá o custo 
da troca da passagem internacional por uma passagem internacional 
equivalente ao do itinerário original. Caso não haja forma de mudar 
a passagem internacional, este benefício abrangerá as despesas de 
uma nova passagem internacional equivalente à do itinerário original. 
Este benefício apenas abrange o retorno do BENEFICIÁrIo ao PAÍs DE 
rEsIDÊNCIA. A CENTrAL DE ATENDIMENTo deverá aprovar previamente 
ou coordenar e fazer todas as tramitações necessárias para transportar o 
BENEFICIÁrIo até seu lar.

v. Retorno de um IDOSO DEPENDENTE ou DEPENDENTE ECONÔMICO: 
Caso o BENEFICIÁrIo seja hospitalizado em um país estrangeiro, salvo 
no PAÍs DE rEsIDÊNCIA ou no PAÍs DE EMIssÃo Do CArTÃo, por mais 
de cinco (05) dias durante uma VIAGEM, este benefício abrangerá 
os custos necessários  à troca  da passagem  para outra  passagem 
equivalente ao itinerário original para o IDoso DEPENDENTE ou 
DEPENDENTE ECoNÔMICo e uma viagem ida e volta para outro 
indivíduo (acompanhante) que acompanhe o IDoso DEPENDENTE ou o 
DEPENDENTE ECoNÔMICo de volta ao PAÍs DE rEsIDÊNCIA ou PAÍs DE 
EMIssÃo Do CArTÃo. o acompanhante viajará na mesma classe prevista 
para o itinerário original do IDoso DEPENDENTE ou DEPENDENTE 
ECoNÔMICo.

vi. CONVALESCENÇA: se o BENEFICIÁrIo necessitar passar um período de 
CoNVALEsCENçA como resultado de uma hospitalização em decorrência 
de um ACIDENTE ou EMErGÊNCIA MÉDICA, este benefício abrangerá 
as despesas de até cinco (5) noites de hospedagem equivalente ao 
local no qual o BENEFICIÁrIo estava hospedado durante a VIAGEM no 
momento do ACIDENTE ou da EMErGÊNCIA MÉDICA. A CENTrAL DE 

ATENDIMENTo deve aprovar previamente ou coordenar e tomar as 
providências necessárias. se o BENEFICIÁrIo não entrar em contato com 
a CENTrAL DE ATENDIMENTo antes da mencionada CoNVALEsCENçA, o 
BENEFICIÁrIo só será reembolsado pelas DEsPEsAs UsUAIs, HABITUAIs E 
rAZoÁVEIs da hospedagem equivalente.

vii. Acompanhante de Quarto. Caso o BENEFICIÁrIo seja hospitalizado 
por um período superior a cinco (5) dias (em decorrencia de um 
evento compreendido por este benefício) e estiver viajando sozinho, 
este benefício pagará o custo de uma passagem para uma pessoa 
designada pelo BENEFICIÁrIo para viajar e permanecer com ele, bem 
como os custos de até cinco (5) noites de hospedagem equivalente  
à  hospedagem do BENEFICIÁrIo durante a VIAGEM. A CENTrAL DE 
ATENDIMENTo deverá aprovar previamente ou coordenar e realizar as 
providências necessárias. se o BENEFICIÁrIo não entrar em contato com 
a CENTrAL DE ATENDIMENTo antes das mencionados providências, 
o BENEFICIÁrIo só  será  reembolsado pelas  DEsPEsAs  UsUAIs,  
HABITUAIs  E rAZoÁVEIs da hospedagem equivalente

ATENÇÃO! OS VALORES MÁXIMOS PARA CADA UM DOS SERVIÇOS E 
BENEFÍCIOS PREVISTOS NO EMI SÃO DIFERENTES. OS VALORES ESPECÍFICOS 
DE CADA SERVIÇO E BENEFÍCIO ESTÃO ESTABELECIDOS NA SEÇÃO B.2 
ABAIXO.

EXIsTEM CIrCUNsTÂNCIAs ForA Do CoNTroLE DA AXA QUE PoDEM AFETAr 
oU TorNAr IMPossÍVEL o ForNECIMENTo Dos sErVIços oU Dos BENEFÍCIos 
AQUI MENCIoNADos. UANDo PossÍVEL E sE LEGALMENTE PErMITIDo, 
AXA EMPrEGArÁ EsForços rAZoÁVEIs PArA oFErECEr os sErVIços oU 
BENEFÍCIos DIsPoNÍVEIs PArA CoLABorAr CoM o BENEFICIÁrIo PArArEsoLVEr 
A  sITUAçÃo DE A EMErGÊNCIA.

IMPorTANTE! os BENEFÍCIos E sErVIços AQUI DEsCrITos NÃo EsTÃo 
DIsPoNÍVEIs PArA VIAGENs oU oUTros sErVIços rELACIoNADos A CUBA, IrÃ, 
sÍrIA, CorÉIA Do NorTE E sUDÃo. AXA É UMA CoMPANHIA EsTABELECIDA Nos 
EsTADos UNIDos DA AMÉrICA. A LEGIsLAçÃo Dos EsTADos UNIDos ProIBE A 
AXA DE PrEsTAr sErVIços oU BENEFÍCIos EM

 VIoLAçÃo Às LEIs soBrE sANçÕEs Dos EsTADos UNIDos oU INTErNACIoNAIs. 
os sErVIços oU BENEFÍCIos rELACIoNADos À CUBA, IrÃ, sÍrIA, CorÉIA Do 
NorTE E sUDÃo, INCLUsIVE o PAGAMENTo DE rECLAMAçÕEs, NÃo EsTÃo 
DIsPoNÍVEIs.

As rEsTrIçÕEs EXIsTENTEs Nos PAÍsEs DE CUBA, IrÃ, sÍrIA, CorÉIA Do NorTE 
E sUDÃo APLICAr-sE-Ão rIGorosAMENTE NÃo sENDo ADMITIDAs EXCEçÕEs. 
CoNsULTE EsTEJA CIENTE DAs rEsTrIçÕEs Dos sErVIços E BENEFÍCIos 
rELACIoNADos CoM As LEIs soBrE sANçÕEs INTErNACIoNAIs ANTEs DE 
PLANEJAr sUA VIAGEM. CAso VoCÊ TENHA ALGUMA DÚVIDA A rEsPEITo DA 
DIsPoNIBILIDADE Dos sErVIços ANTEs DE VIAJAr, ENTrE EM CoNTATo CoM A 
CENTrAL DE ATENDIMENTo LIGANDo PArA 0800-891-3679 (Brasil)1, 1-800-396-
9665 (EE.UU.E CANADÁ)1e2 E 1-303-967-1098 (oUTros PAÍsEs)1e2.

1 Para ligações feitas de telefone celular, todas as taxas de roaming são de responsabilidade do usuário.
2 Chamada a cobrar através de um operador internacional.

Quando o benefício EMI está disponível?
o benefício é outorgado para eventos ocorridos durante uma VIAGEM, que se 
tenham produzido até o sexagéximo (60º) dia contado a partir da data de saída 
do PAÍs DE rEsIDÊNCIA ou do PAÍs DE EMIssÃo Do CArTÃo. se o BENEFICIÁrIo 
for hospitalizado, o benefício ampliar-seá até que ocorra o primeiro destes dois 
eventos:

•	 sejam atingidos os limites máximos do benefício, ou

•	 o BENEFICIÁrIo receba alta do hospital.

Termos e Condições de Serviços de Emergência Médica Internacional: Para VIAGENS ELEGÍVEIS compradas até ou antes das 23:59 horas do dia 31 de março 
de 2016 por PORTADORES BRASILEIROS DOS CARTÕES, sujeito aos Termos e Condições descritos nesta GUIA.
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Como se acessa ao EMI?
O TITULAR DO CARTÃO, A PESSOA DESIGNADA PELO TITULAR DO CARTÃO 
OU O REPRESENTANTE DO TITULAR DO CARTÃO DEVE ENTRAR EM 
CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO IMEDIATAMENTE OU NO 
PRAZO DE ATÉ 30 DIAS A PARTIR DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE OU DA 
EMERGÊNCIA MÉDICA. A DEMORA NA COMUNICAÇÃO COM A CENTRAL DE 
ATENDIMENTO PODE CAUSAR A PERDA DO BENEFÍCIO.

Quais são as principais características do 
benefício EMI?
•	 Este benefício está disponível em qualquer lugar do mundo, salvo no PAÍs DE 

rEsIDÊNCIA do BENEFICIÁrIo ou no PAÍs DE EMIssÃo Do CArTÃo.

•	 o benefício é válido para uma VIAGEM com duração de até sessenta (60) dias 
consecutivos a partir da data de saída do PAÍs DE rEsIDÊNCIA ou do PAÍs DE 
EMIssÃo Do CArTÃo.

o que acontece se a EMErGÊNCIA MÉDICA é 
tão severa que resulta na morte ou exige uma 
remoção Médica de Emergência?
No caso de morte do BENEFICIÁrIo durante uma VIAGEM, a CENTrAL DE 
ATENDIMENTo providenciará as habilitações necessárias e pagará os custos de 
repatriação dos restos mortais e do envoltório necessário para o transporte dos 
restos mortais do BENEFICIÁrIo   até   seu   PAÍs   DE   rEsIDÊNCIA.   NÃo   EsTÃo   
INCLUsos   As DEsPEsAs  CoM/Do  FUNErAL.  se  um  MÉDICo  LICENCIADo  
certificar  que  a gravidade ou a natureza da doença ou lesão do BENEFICIÁrIo 
exijam uma remoção Médica de Emergência, e se a CENTrAL DE ATENDIMENTo 
aprovar e autorizar previamente , a CENTrAL DE ATENDIMENTo buscará a 
obtenção de todas as habilitações e tramitações necessárias, bem como pagará 
os custos da remoção Médica de Emergência.

A remoção Médica de Emergência deve ser 
aprovada com antecedência?
sim. A remoção Médica de Emergência deve ser aprovada e autorizada pela 
CENTrAL DE ATENDIMENTo em prévia consulta com o MÉDICo LICENCIADo 
responsável, que certificará que o ACIDENTE ou a EMErGÊNCIA MÉDICA 
requerem a remoção Médica de Emergência. o BENEFICIÁrIo deve obter uma 
aprovação prévia da CENTrAL DE ATENDIMENTo, que tomará as providências 
necessárias para realizar a remoção Médica de Emergência. A condição médica 
do BENEFICIÁrIo deve exigir a remoção imediata do lugar do ACIDENTE ou da 
EMErGÊNCIA MÉDICA para o hospital mais próximo equipado para prestar o 
tratamento médico necessário; e/ou, se depois de ter recebido tratamento em 
um hospital local, a condição médica exigir o translado do BENEFICIÁrIo ao 
estabelecimento médico qualificado mais próximo ao PAÍs DE rEsIDÊNCIA, para 
hospitalização.

Que tipo de transporte será utilizado no caso 
de remoção Médica  de Emergência?
será utilizado qualquer meio AÉrEo, TErrEsTrE ou MArTÍTIMo necessário para 
transportar o BENEFICIÁrIo durante uma remoção Médica de Emergência. o 
transporte especial inclui ambulâncias aéreas, ambulâncias terrestres e/ou carros 
privados.

É necessária a aprovação prévia para a 
repatriação do BENEFICIÁrIo?
sim. A repatriação deve ser aprovada e autorizada pela CENTrAL DE 
ATENDIMENTo em prévia  consulta  com  o  MÉDICo  LICENCIADo  responsável,  
que  certificará  que  o ACIDENTE ou a EMErGÊNCIA MÉDICA requerem a 
repatriação. o BENEFICIÁrIo deve obter uma aprovação prévia da CENTrAL 
DE ATENDIMENTo, que tomará as providências necessárias para realizar a 
repatriação. A condição médica do BENEFICIÁrIo deve exigir o atendimento 
hospitalar contínuo em um hospital equipado para oferecer o tratamento médico 
necessário no seu PAÍs DE rEsIDÊNCIA.

Que tipo de transporte será utilizado no caso 
de repatriação?
será utilizado qualquer meio AÉrEo, TErrEsTrE ou MArTÍTIMo necessário para 
transportar o BENEFICIÁrIo durante uma remoção Médica de Emergência. o 
transporte especial inclui ambulâncias aéreas, ambulâncias terrestres e carros 
privados.

É necessária a aprovação prévia no caso de 
repatriação de restos mortais?
sim. A CENTrAL DE ATENDIMENTo deve ser contatada e, uma vez aprovada a 
solicitação, a CENTrAL DE ATENDIMENTo realizará os procedimentos necessários 
para a repatriação dos restos mortais.

É necessária a aprovação prévia no caso de 
retorno antecipado?
sim. o interesado deve informar à CENTrAL DE ATENDIMENTo, e uma vez 
aprovada a solicitação, a CENTrAL DE ATENDIMENTo f realizará os procedimentos 
necessários para o  transportar  o  BENEFICIÁrIo,  e  aplicar-se-ão  os  benefícios  
adequados  aos  custos incorridos pelo BENEFICIÁrIo.

Como pode o TITULAr Do CArTÃo obter 
um certificado de benefícios (“Certificado 
schengen”) durante uma VIAGEM a países 
da Europa que participam do Acordo de 
schengen?
o TITULAr Do CArTÃo tem duas opções para obter um Certificado schengen: (i) 
o TITULAr Do CArTÃo pode ligar para a CENTrAL DE ATENDIMENTo e solicitar 
um Certificado schengen, que será enviado dentro das 48 horas posteriores à 
solicitação, por fax ou correio eletrônico, sem custo adicional para o TITULAr 
Do CArTÃo; ou (ii) o TITULAr Do CArTÃo  pode  registrar-se  na  página  da  
Visa  e  obter  o  Certificado  schengen.  Neste  caso,  o Certificado schengen 
será enviado pelo correio eletrônico ao TITULAr Do CArTÃo, uma vez que ele 
preencha o formulário. o Programa EMI cumpre com todas as exigências do 
Conselho da União Europeia para obter um visto schengen.

Termos e Condições de Serviços de Emergência Médica Internacional: Para VIAGENS ELEGÍVEIS compradas até ou antes das 23:59 horas do dia 31 de março 
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o BENEFICIÁrIo deverá pagar por todas a suas 
despesas médicas?
No momento em que o BENEFICIÁrIo entrar em contato com a CENTrAL DE 
ATENDIMENTo em decorrência de um ACIDENTE ou EMErGÊNCIA MÉDICA, a 
CENTrAL DE ATENDIMENTo coordenará os serviços a serem prestados e, quando 
for possível, arcará com as despesas médicas previstas.

o pagamento ou reembolso das despesas médicas pela CENTrAL DE 
ATENDIMENTo em nome do BENEFICIÁrIo só será possível se forem cumpridos os 
seguintes requisitos:

i. o  BENEFICIÁrIo  pagou  sua  passagem  internacional  com  um  CArTÃo 
VIsA emitido na AMÉrICA LATINA ou na rEGIÃo Do CArIBE.

ii. a CENTrAL DE ATENDIMENTo foi notificada no momento que os 
serviços foram prestados ou dentro do prazo de trinta (30) dias a partir 
do ACIDENTE ou da EMErGÊNCIA MÉDICA, situação na qual não será 
necesária a aprovação prévia da CENTrAL DE ATENDIMENTo desde qu 
observados os Termos e Condições deste benefício

iii. Foi  entregue  à  CENTrAL  DE  ATENDIMENTo  toda  a  documentação 
requerida dentro do prazo de noventa (90) dias a partir da data em que 
foram prestados os serviços médicos.

Podem ser aplicadas  algumas  restrições de acordo com o local do ACIDENTE ou 
da EMErGÊNCIA MÉDICA e/ou os requerimentos do provedor médico.

se o BENEFICIÁrIo não puder, ou decidir não entrar em contato com a CENTrAL 
DE ATENDIMENTo, deverá contatar um MÉDICo LICENCIADo ou um hospital 
autorizado, pagar os serviços médicos recebidos e enviar uma fatura detalhada à 
CENTrAL DE ATENDIMENTo para a apreciação do reembolso.

Quais hospitais estão aprovados para fornecer 
o benefício EMI?
os hospitais aprovados para fornecer o benefício EMI são aqueles que:

•	 Possuem uma licença válida (se for exigido por lei);

•	 Têm como atividade  principal o tratamento e cuidado de pessoas doentes  
ou lesionadas;

•	 Mantêm um quadro de um ou mais médicos disponíveis em período integral;

•	 Prestam serviços de enfermagem  24  horas e têm, no mínimo, uma  
enfermeira registrada, em período integral;

•	 Têm instalações organizadas para fazer diagnóstico e realizar cirurgias, seja 
no estabelecimento ou em instalações disponíveis para o hospital como 
resultado de negociações prévias.

•	 Não são, salvo incidentalmente, abrigos, asilos ou casa de repouso ou de 
longa permanência para idosos, ou estabelecimento que funciona como 
centro de recuperação de dependentes de drogas ou álcool.

B.2. Qual é o valor do benefício de EMI?
No caso de  uma EMErGÊNCIA MÉDICA  ou ACIDENTE durante uma VIAGEM, o 
BENEFICIÁrIo tem acesso aos valors dos benefícios correspondentes aos serviços 
aplicáveis que se estabelecem a seguir:

sErVIços DE AssIsTÊNCIA 
MÉDICA

Visa Platinum Visa signature* 
Visa Infinite

i. Despesas médicas de 
emergência

ii. Tratamento odontológico de 
emergência

iii. Despesas com receitas 
médicas

os serviços de 
assistência médica 
terão um valor de 
benefício máximo 
que não superará 
Us$ 50.000 por 
BENEFICIÁrIo

os serviços de 
assistência médica 
terão um valor de 
benefício máximo 
que não superará 
Us$ 100.000 por 
BENEFICIÁrIo

sErVIços DE HosPEDAGEM 
E TrANsPorTE

Visa Platinum Visa signature* 
Visa Infinite

i. remoção médica de 
emergência

ii. repatriação de restos Mortais

iii. repatriação do BENEFICIÁrIo 

iv. retorno antecipado ou 
permanência prolongada do 
BENEFICIÁrIo

v. retorno antecipado de um 
IDoso DEPENDENTE ou de um 
DEPENDENTE ECoNÔMICo

vi. Convalescença

vii. Acompanhante de quarto

o serviço de 
transporte ou 
hospedagem 
terá um valor de 
benefício máximo 
que não superará 
Us$ 100.000 por 
EMErGÊNCIA 
MÉDICA ou 
ACIDENTE

o serviço de 
transporte ou 
hospedagem 
terá um valor de 
benefício máximo 
que não superará 
de Us$ 100.000 
por EMErGÊNCIA 
MÉDICA ou 
ACIDENTE
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Plan A
oPCIoNAL

Plan C 
oPCIoNAL

Plan D
oPCIoNAL

Plan E 
oPCIoNAL

Plan F 
oPCIoNAL

Despesas médicas de 
emergência

UsD 5.000 UsD 10.000 UsD 15.000 UsD 5.000 UsD 25.000

Despesas médicas de 
emergencia em
países schengen

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 N/A € 30.000

Tratamento odontológico de
emergência

UsD 100
per dente

UsD 100
per dente

UsD 100
per dente

N/A
UsD 100

per dente

remoção médica de 
emergência

UsD 20.000 UsD 20.000 UsD 20.000 UsD 50.000 UsD 20.000

repatriação de restos Mortais UsD 7.500 UsD 15.000 UsD 20.000 UsD 75.000 UsD 20.000

retorno antecipado ou 
permanência
prolongada do BENEFICIÁrIo

UsD 1.000 UsD 3.000 UsD 5.000 UsD 5.000 UsD 5.000

retorno antecipado de um 
Idoso Dependente ou de um 
DEPENDENTE ECoNÔMICo

UsD 1.000 UsD 3.000 UsD 5.000 UsD 5.000 UsD 5.000

Convalescença UsD 500 UsD 500 UsD 500 UsD 250 UsD 500

Termos e Condições de Serviços de Emergência Médica Internacional: Para VIAGENS ELEGÍVEIS compradas até ou antes das 23:59 horas do dia 31 de março 
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No CAso DE QUE o BENEFICIÁrIo CoNTE CoM sEGUro VÁLIDo oU QUALQUEr  
oUTrA  CoBErTUrA  soB  oUTro  ProGrAMA,  ToDAs  As DEsPEsAs Do 
BENEFICIÁrIo DEVEM sEr PAGAs Por sEU sEGUro oU QUALQUEr oUTrA 
CoBErTUrA soB oUTro ProGrAMA ANTEs QUE o BENEFICIÁrIo PossA 
UTILIZAr o BENEFÍCIo EMI. o TrATAMENTo DEVE sEr rECEBIDo  Por  
rECoMENDAçÃo  DE  UM  MÉDICo  LICENCIADo.  DA  MEsMA

ForMA, os BENEFÍCIos EMIEsTÃo sUJEITos Às LIMITAçÕEs E EXCLUsÕEs QUE sE 
EsTABELECEM A sEGUIr, NA sEçÃo B. 2.

*o cartão signature não aplica para o Brasil

B.3. O que não está incluído no  benefício 
de Emergência Médica Internacional?

Limitações e exclusões
1. QUALQUEr DoENçA CrÔNICA DA QUAL A PEssoA TENHA CoNHECIMENTo 

No MoMENTo Do ACIDENTE oU DA EMErGÊNCIA MÉDICA, oU UMA 
CoNsEQUÊNCIA rELACIoNADA A UMA DoENçA CrÔNICA.

2. QUALQUEr CoNDIçÃo PrE-EXIsTENTE DA QUAL  A  PEssoA  TENHA 
CoNHECIMENTo NA ÉPoCA Do ACIDENTE oU DA EMErGÊNCIA MÉDICA, oU 
UMA CoNsEQUÊNCIA rELACIoNADA A UMA CoNDIçÃo PrE-EXIsTENTE.

3. QUALQUEr EMErGÊNCIA MÉDICA QUE oCorrA CoMo rEsULTADo DE 
UMA VIAGEM rEALIZADA CoNTrArIANDo A oPINIÃo MÉDICA oU QUE 
ACoNTEçA DUrANTE o TrATAMENTo DE UMA CoNDIçÃo PrE-EXIsTENTE 
ForA Do PAÍs DE rEsIDÊNCIA Do BENEFICIÁrIo oU Do PAÍs DE EMIssÃo Do 

CArTÃo.

4. TrATAMENTo, CoMPLICAçÕEs oU EFEITos sECUNDÁrIos QUE rEsULTArEM 
Do  CoNsUMo DE rEMÉDIos Por UMA  DoENçA PsICoLÓGICA;  o 
TrATAMENTo DE  UMA  DoENçA  PsICoLÓGICA; A CoNsULTA  E  o 
TrATAMENTo DETErMINADos  Por  UM  PsIQUIATrA  oU  PsICÓLoGo; 
DoENçAs, LEsÕEs E DEsPEsAs QUE sUrJAM Do Uso DIrETo oU INDIrETo, 
DE ÁLCooL, NArCÓTICos, rEMÉDIos oU MEDICAçÃo  ToMADos  sEM 
PrEsCrIçÃo MÉDICA; E o TrATAMENTo Do ALCooLIsMo oU ToDo TIPo 
DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E QUALQUEr CoMPLICAçÃo QUE sUrJA DELEs, 
INCLUINDo, MAs NÃo LIMITADo A, sErVIços oU ProGrAMAs PArA o 
TrATAMENTo Do ALCooLIsMo E A DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

5. QUALQUEr CoMPLICAçÃo DEVIDA A GrAVIDEZ,  PArTo,  ABorTo 
EsPoNTÂNEo oU ProVoCADo, INCLUsIVE QUANDo ACoNTECEr DUrANTE 
o PrIMEIro TrIMEsTrE DA GrAVIDEZ.

6. TrATAMENTo DE QUALQUEr DoENçA oU LEsÃo AUTo-ProVoCADA, 
CoMo Por EXEMPLo, sUICÍDIo oU TENTATIVA DE sUICÍDIo, E QUALQUEr 
CoNsEQUÊNCIA DErIVADA DELAs, QUE TENHA ACoNTECIDo QUANDo o 
BENEFICIÁrIo EsTAVA EM EsTADo DE ALIENAçÃo oU NÃo.

7. EsTAr soB A INFLUÊNCIA DE DroGAs ILEGAIs, MEDICAçÃo NÃo ToMADA 
sEGUNDo As PrEsCrIçÕEs, oU NArCÓTICos, sALVo QUE TENHAM sIDo 
rECEITADos Por UM MÉDICo LICENCIADo.

8. TrATAMENTo oU CoMPLICAçÕEs CAUsADAs PELo VÍrUs DE 
IMUNoDEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) oU o sINDroME DE IMUNoDEFICIÊNCIA 
ADQUIrIDA  (AIDs),  E o CoMPLEXo rELACIoNADo  CoM  o  AIDs  (ArC,  
Por sUAs sIGLAs EM INGLÊs). TrATAMENTo DE DoENçAs sEXUALMENTE 
TrANsMIssÍVEIs.

9. ToDo TrATAMENTo QUIroPrÁTICo; TrATAMENTo HoMEoPÁTICo; 
ACUPUNTUrA, TErAPIA oCUPACIoNAL, FIsIoTErAPIA.
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10. ToDo TrATAMENTo oU sErVIço ForNECIDo Por INsTITUIçÕEs oU 
CENTros DE TrATAMENTo DE rEABILITAçÃo, INsTITUIçÕEs oU CENTros 
DE TrATAMENTo GErIÁTrICo, E INsTITUIçÕEs QUE NÃo sEJAM HosPITAIs, 
INCLUINDo, MAs NÃo LIMITADo, BANHos TErMAIs, sPAs E CLÍNICAs DE 
HIDroTErAPIA.

11. ToDo TrATAMENTo oDoNToLÓGICo oU DE orToDÔNTICo, sALVo No 
CAso DE ATENDIMENTo oDoNToLÓGICo DE EMErGÊNCIA.

12. EXAMEs DIAGNÓsTICAs oU TEsTEs QUE FAZEM PArTE DE EsTUDos 
FÍsICos DE  roTINA  oU  TrATAMENTo  ProGrAMADo, INCLUINDo,  MAs  
NÃo LIMITADo, o sEGUINTE: VACINAs; EXAMEs DE VIsTA E AUDIçÃo DE 
roTINA; oFTALMoLoGIA E CorrEçÃo DA VIsTA; ÓCULos; LENTEs DE 
CoNTATo; APArELHos AUDITIVos E QUALQUEr MANUTENçÃo oU AJUsTEs; 
ProTEsE; CoMPrA oU ALUGUEL DE UMIDIFICADorEs, AToMIZADorEs, 
CAMINHADorEs oU BENGALAs, INALADorEs, EQUIPAMENTos DE 
EXErCÍCIo oU sIMILArEs.

13. CIrUrGIA PLÁsTICA CosMÉTICA, sALVo CIrUrGIA rECoNsTrUTIVA 
rEALIZADA CoMo rEsULTADo DE UM ACIDENTE oU DE UMA EMErGÊNCIA 
MÉDICA.

14. TrAsPLANTEs DE ÓrGÃos oU o TrANsPorTE DELEs.

15. TrATAMENTos PoDoLÓGICos, INCLUINDo, MAs NÃo LIMITADo, CALos, PÉs 
CHATos, ArCos FrACos, DoENçAs CoNGÉNITAs E ToDo TIPo DE ProTEsE.

16. TrATAMENTo DE DIsFUNçÃo sEXUAL oU ProBLEMAs sEXUAIs. sErVIços 
oU CUIDADos rELACIoNADos CoM A EsTErILIDADE MAsCULINA oU 
FEMININA. sErVIços oU CUIDADos rELACIoNADos CoM o CoNTroLE DA 
NATALIDADE.

17. QUALQUEr TrATAMENTo QUE NÃo EsTIVEr rELACIoNADo CoM UM 
ACIDENTE oU EMErGÊNCIA MÉDICA.

18. QUALQUEr TIPo DE sErVIço oU CUIDADo rECEBIDo PELo BENEFICIÁrIo 
rELACIoNADo Ao CoNTroLE  DE PEso oU TrATAMENTo DA oBEsIDADE, 
sEJA EM ForMA DE DIETA, INJEçÃo DE LÍQUIDos, MEDICAçÃo oU CIrUrGIA 
DE QUALQUEr TIPo.

19. TrATAMENTo DE QUALQUEr EMErGÊNCIA MÉDICA, ACIDENTE oU 
DEsPEsAs INCIDENTAIs QUE rEsULTArEM DIrETA oU INDIrETAMENTE DA 
PArTICIPAçÃo Do BENEFICIÁrIo EM GUErrAs, rEVoLUçÕEs, DIsTÚrBIos 
CIVIs, CoNsPIrAçÕEs, MoTINs, DIsTÚrBIos PÚBLICos, CAsos DE ForçA 
MAIor, GrEVEs, ATos DE sABoTAGEM, GUErrAs CIVIs oU INTErNACIoNAIs, 
rEVoLTAs, TErrorIsMo oU QUALQUEr ATIVIDADE CrIMINosA oU ILEGAL, 
sEJA CoMo AUTor, CÚMPLICE oU EM QUALQUEr oUTro CArÁTEr, 
INCLUINDo, sEM CArÁTEr TAXATIVo, BrIGAs FÍsICAs INICIADAs PELo 
BENEFICIÁrIo.

20. QUALQUEr TIPo DE DEsPEsAs DE HoTEL, rEsTAUrANTE, TÁXI, CELULAr oU 
QUALQUEr oUTrA DEsPEsA DE TELEFoNIA oU DADos, rELACIoNADos oU 
NÃo CoM UMA EMErGÊNCIA MÉDICA oU ACIDENTE.

21. TArIFAs BANCÁrIAs E IMPosTos APLICADos soBrE TrANsAçÕEs DE 
TrANsFErÊNCIAs BANCÁrIAs.

22. QUALQUEr CUsTo DE ATENDIMENTo oU TrATAMENTo MÉDICo AssUMIDo 
PELo BENEFICIÁrIo DEPoIs DA FINALIZAçÃo DA VIAGEM, rELACIoNADo oU 
NÃo CoM UM ACIDENTE oU EMErGÊNCIA MÉDICA, QUE APArECEU oU FoI 
DIAGNosTICADA DUrANTE A VIAGEM Do BENEFICIÁrIo.

23. DoENçAs rELACIoNADAs CoM o TrABALHo oU sUAs CoNsEQUÊNCIAs.

24. QUALQUEr TrATAMENTo oU sErVIço QUE NÃo sEJA ForNECIDo 
EsPECIFICAMENTE NEsTE BENEFÍCIo.

25. DEsPEsAs Por rEGIsTros MÉDICos.

26. DEsPEsAs FUNErÁrIAs.

27. QUALQUEr TrATAMENTo, CHECK-UP oU sErVIço MÉDICo CoNHECIDo 
ANTEs Do CoMEço DA VIAGEM, oU DEsPEsAs MÉDICAs INCorrIDAs 
QUANDo A VIAGEM TENHA sIDo rEALIZADA PArA o FIM EsPECÍFICo DE 

AssEGUrAr o TrATAMENTo MÉDICo.

28. TrATAMENTo DE UMA EMErGÊNCIA MÉDICA oU ACIDENTE QUE DECorrA 
DA PrÁTICA DE UM EsPorTE oU ATIVIDADE, sEJA DE ForMA ProFIssIoNAL 
oU AMADorA, oU QUALQUEr oUTro EsPorTE oU ATIVIDADE QUE 
PossAM sUPor UM rIsCo PArA A VIDA Do BENEFICIÁrIo, ProDUZIDo oU 
NÃo Por PrÓPrIA IrrEsPoNsABILIDADE, FALTA DE HABILIDADE, oU FALTA 
DE EXPErIÊNCIA Do BENEFICIÁrIo, INCLUINDo, MAs NÁo LIMITADo, As 
sEGUINTEs

a. PArAQUEDIsMo

b. PArAPENTE

c. AsA-DELTA

d. CoNDUçÃo DE VEÍCULos ForA DA EsTrADA (oFF-roAD)

e. ALPINIsMo

f. EsPorTEs DE INVErNo QUE NÃo sEJAM PrATICADos EM LoCAL 
AProPrIADo soB CoNDIçÕEs DE sEGUrANçA NorMAIs

g. CorrIDA DE CArros

h. MoToCICLIsMo E QUALQUEr TIPo DE CorrIDAs sALVo  As 
CoMPETIçÕEs A PÉ

i. VIAGENs EM BALÃo DE Ar QUENTE

29. TrATAMENTo DE UMA EMErGÊNCIA MÉDICA oU ACIDENTE QUE rEsULTAr 
Do DEsCUMPrIMENTo DAs LEIs, rEGrAs, rEGULAMENTAçÕEs oU NorMAs 
DE sEGUrANçA NorMAIs VIGENTEs No LoCAL oNDE ForAM PrEsTADos 
os sErVIços MÉDICos.

EXIsTEM CIrCUNsTÂNCIAs ForA Do CoNTroLE DA AXA QUE PoDEM AFETAr 
oU TorNAr IMPossÍVEL o ForNECIMENTo Dos sErVIços oU BENEFÍCIos 
MENCIoNADos NEsTE GUIA. QUANDo PossÍVEL E sE LEGALMENTE PErMITIDo, 
AXA EMPrEGArÁ EsForços rAZoÁVEIs PArA oFErECErE os sErVIços 
oU BENEFÍCIos DIsPoNÍVEIs PArA CoLABorAr CoM o BENEFICIÁrIo PArA 
rEsoLVEr A  sITUAçÃo DE EMErGÊNCIA.

IMPorTANTE! os BENEFÍCIos E sErVIços AQUI DEsCrITos NÃo EsTÃo 
DIsPoNÍVEIs PArA VIAGENs oU oUTros sErVIços rELACIoNADos A CUBA, 
IrÃ, sÍrIA, CorÉIA Do NorTE E sUDÃo. AXA É UMA CoMPANHIA EsTABELECIDA 
Nos EsTADos UNIDos DE AMÉrICA. As LEIs Dos EsTADos UNIDos ProÍBEM A 
AXA ProPorCIoNAr sErVIços, oU BENEFÍCIos AssoCIADos, QUE VIoLEM As 
LEIs Dos EsTADos UNIDos oU oUTrAs INTErNACIoNAIs soBrE sANçÕEs. os 
sErVIços oU BENEFÍCIos rELACIoNADos A CUBA, IrÃ, sÍrIA, CorÉIA Do NorTE 
E sUDÃo, INCLUINDo, MAs NÃo LIMITADo Ao PAGAMENTo DE rECLAMAçÃos, 
NÃo EsTÃo DIsPoNÍVEIs.

As rEsTrIçÕEs EXIsTENTEs Nos PAÍsEs CUBA, IrÃ, sÍrIA, CorÉIA Do NorTE E 
sUDÃo APLICAr-sE-Ão rIGorosAMENTE NÃo sENDo ADMITIDAs EXCEçÕEs. 
LEVE EM CoNTA As rEsTrIçÕEs DE sErVIços E BENEFÍCIos rELACIoNADos CoM 
LEIs INTErNACIoNAIs soBrE sANçÕEs ANTEs DE PLANEJAr sUA VIAGEM. CAso 
VoCÊ TENHA ALGUMA DÚVIDA A rEsPEITo DA DIsPoNIBILIDADE  Dos  sErVIços  
ANTEs  DE  VIAJAr,  ENTrE  EM  CoNTATo CoM A CENTrAL DE ATENDIMENTo 
LIGANDo PArA: 0800-891-3679 (Brasil)1, 1-800-396 9665 (EE.UU. E CANADÁ)1e2 E 
1-303-967-1098 (oUTros PAÍsEs)1e2.

1 Para ligações feitas de telefone celular, todas as taxas de roaming são de responsabilidade do usuário.
2 Chamada a cobrar através de um operador internacional.

B.4. Como apresento uma solicitação?
o TITULAr Do CArTÃo, a pessoa designada pelo TITULAr Do CArTÃo ou o 
representante do TITULAr Do CArTÃo devem comunicar-se com a CENTrAL DE 
ATENDIMENTo de imediato ou dentro dos trinta (30) dias da data do ACIDENTE 
ou da EMErGÊNCIA MÉDICA. A demora da comunicação pode dar lugar à perda 
do benefício.
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Prazos para a apresentação de documentação: Não além de noventa (90) dias a 
partir da data na qual foram prestados os serviços médicos.

os documentos requeridos para a cobrança do Beneficio de Emergência Médica 
Internacional são os seguintes:

•	 Cópia da fatura de seu CArTÃo VIsA, cópia da passagem internacional 
de transporte aéreo, marítimo ou terrestre relacionada com a VIAGEM e 
comprovante de que ela foi paga integralmente com o CArTÃo VIsA Do 
TITULAr Do CArTÃo, emitido na AMÉrICA LATINA ou na rEGIÃo Do CArIBE.

•	 Cópia de todas as faturas detalhadas que lhe tenha entregue seu provedor de 
serviços médicos, ou qualquer outro provedor.

•	 Cópia dos recibos que lhe tenha entregue seu provedor de serviços médicos.

•	 Comprovante das datas da viagem.

•	 Comprovante de pagamento de seguro válido ou qualquer outra cobertura 
sob outro programa.

•	 •Cópia	de	todos	os	relatórios	médicos,	incluindo	o	nome	e	o	endereço	dos	
estabelecimentos médicos utilizados e dos médicos que prestaram o serviço.

•	 Formulário de reclamação devidamente preenchido.

•	 No caso de repatriação de restos Mortais, cópia autenticada do atestado de 
óbito.

Apresentar cópias eletrônicas de toda a documentação mencionada 
acima à CENTrAL DE ATENDIMENTo do Centro de Assistência do 
Visa à visa_iemsclaims@axa-assistance.us ou, se preferir, enviar a 
documentação por correio ao endereço indicado a seguir::

AXA Assistance USA, Inc.
703 Waterford Way, suite 390
Miami, FL 33126 - UsA

Informação da conta e do faturamento
Importante: o TITULAr Do CArTÃo deve comunicar-se diretamente com a 
instituição que emitiu seu CArTÃo DE CrÉDITo VIsA para consultas relacionadas 
com sua conta, como por exemplo, saldo da conta, linha de crédito, informação 
de faturamento (incluindo taxas de câmbio para o cálculo de transações), 
controvérsias comerciais ou informação sobre qualquer outro serviço ou benefício 
não descrito neste guia. o número de telefone de sua instituição financeira pode 
ser encontrado no verso de seu cartão Visa ou na sua fatura mensal.

Leve em consideração todas as disposições 
gerais do programa
o benefício EMI descrito na presente guia está sujeito a mudanças ou 
cancelamento. Portanto, este documento pode ser modificado periodicamente, 
e você deve consultar a CENTrAL DE ATENDIMENTo ou com a sua instituição 
emissora do seu cartão para garantir que possui a informação  mais  atualizada.  o  
benefício  EMI  entra  em  vigor  quando  do  começo  da VIAGEM, e conclui em 
sessenta (60) dias a partir da data da VIAGEM ou no momento em que a VIAGEM 
acabe.

o benefício EMI não é um contrato nem uma apólice de seguro e destina-se 
apenas a fornecer uma informação geral do benefício EMIdisponíveis através da 
pela Visa Inc na AMÉrICA LATINA E DA rEGIÃo Do CArIBE.

Caso precise apresentar uma reclamação ou tenha uma dúvida a respeito deste 
programa, ligue para o Centro de Assistência do Visa, 24 horas por dia, 365 dias 
por ano, ao telefone 0800-891-3679 (Brasil)1, (800)-396-9665 (EE.UU. e Canadá)1e2 e 
(303) 967-10981e2 (outros países).

1 Para ligações feitas de telefone celular, todas as taxas de roaming são de responsabilidade do usuário.
2 Chamada a cobrar através de um operador internacional.

ATENçÃo: o BENEFÍCIo EMI DEsCrITo NEsTE DoCUMENTo NÃo sE APLICA A 
ToDos os CArTÕEs VIsA INTErNACIoNAL NA AMÉrICA LATINA E A rEGIÃo Do 
CArIBE. VErIFIQUE CoM A INsTITUIçÃo FINANCEIrA EMIssorA Do sEU CArTÃo  
A  FIM  DE  DETErMINAr  sE  o  BENEFÍCIo  EMIAPLICA-sE  A  sEU CArTÃo VIsA 
INTErNACIoNAL.

Seção C. DEFINIÇÕES 
CORRESPONDENTES AO BENEFÍCIO 
DESCRITO NESTE GUIA
ACIDENTE:  evento  físico  repentino,  inesperado  e  incontrolável  que  ocorra  
com  oBENEFICIÁrIo durante uma VIAGEM.

AMÉRICA LATINA E REGIÃO DO CARIBE:  região compreendida pelos seguintes 
países:   Antigua, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolívia, Brasil, 
Belize, Ilhas Cayman, Chile, Colômbia, Costa rica, Curaçao, república Dominicana, 
Equador, El salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto rico, st. Kitts-Nevis, st. Lucia, Trinidade e 
Tobago, Uruguai e Venezuela.

BENEFICIÁRIO: o TITULAr Do CArTÃo, seu CÔNJUGE e os filhos considerados 
DEPENDENTEs ECoNÔMICos.

CARTÃO VISA: os seguintes cartões são válidos para solicitar o benefício EMI: 
cartão Visa Platinum,  signature  ou  Infinite  emitido  por  uma  instituição  
financeira  na  AMÉrICA LATINA E NA rEGIÃo Do CArIBE; qualquer outro cartão 
Visa onde uma instituição financeira da AMÉrICA LATINA E DA rEGIÃo Do CArIBE 
tiver adquirido o benefício EMI.

CENTRAL DE ATENDIMENTO: canal de comunicação e instalações disponíveis 
(equipamentos, sistemas e pessoal) cujo fim é proporcionar contato entre Visa e 
os clientes. Pode-se comunicar com a CENTrAL DE ATENDIMENTo através dos 
seguintes números de telefone: 0800-891-3679 (Brasil)1, 1-800-396 9665 (EE.UU. e 
Canadá)1e2  e 1-303-967-1098 (outros países)1e2.

1 Para ligações feitas de telefone celular, todas as taxas de roaming são de responsabilidade do usuário.
2 Chamada a cobrar através de um operador internacional

COMPANHIA AÉREA: companhia mencionada no Guia oficial de Aerolíneas 
(oAG, Official Airline Guide) ou na ABC World Airways Guide, com licença, 
certificado ou autorização similar para o transporte aéreo regular, emitida pelas 
autoridades competentes do país no qual está registrada a aeronave e que, de 
acordo com dita autorização, mantenha e publique horários e tarifas para os vôos 
de passageiros entre aeroportos em horários regulares e específicos.

CONDIÇÃO  PREEXISTENTE:  qualquer  condição  ou  outro  problema  de  saúde  
ou incidente do qual o paciente tem conhecimento e que tem sido clinicamente 
documentado, diagnosticado ou tratado por um MÉDICo LICENCIADo ou uma 
condição que exigiu uma mudança na medicação ou de dosagem dentro dos 
180 dias anteriores ao começo de uma VIAGEM.

CÔNJUGE:  pessoa  relacionada  ao  TITULAr  Do  CArTÃo  por  matrimônio  ou  
união estável de acordo com as leis locais vigentes no PAÍs DE rEsIDÊNCIA Do 
TITULAr Do CArTÃo ou no PAÍs DE EMIssÃo Do CArTÃo.

CONSEQUÊNCIA(S) OU CONSEQUÊNCIA RELACIONADA: qualquer 
complicação ou efeito relacionado com uma CoNDIçÃo PrE-EXIsTENTE ou 
DoENçA CrÔNICA que possa ter contribuído de alguma forma à EMErGÊNCIA 
MÉDICA.

CONVALESCENÇA: quando um BENEFICIÁrIo está hospitalizado até 5 (cinco) 
dias e deve permanecer, por recomendação médica, em um hotel (fora de seu 
PAÍs DE rEsIDÊNCIA) antes de obter a alta médica de seu MÉDICo LICENCIADo.

DEPENDENTES ECONÔMICOS: filhos solteiros do TITULAr Do CArTÃo, 
menores de 23 e que: (a) residam com o TITULAr Do CArTÃo ou estejam sob sua 

Termos e Condições de Serviços de Emergência Médica Internacional: Para VIAGENS ELEGÍVEIS compradas até ou antes das 23:59 horas do dia 31 de março 
de 2016 por PORTADORES BRASILEIROS DOS CARTÕES, sujeito aos Termos e Condições descritos nesta GUIA.
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responsabilidade; e (b) sustentados financeiramente pelo TITULAr Do CArTÃo. 
Esta definição inclui aos enteados do TITULAr Do CArTÃo.

DESPESAS USUAIS, HABITUAIS E RAZOÁVEIS: significa que o benefício para o 
BENEFICIÁrIo incluirá tratamentos, insumos e serviços de EMErGÊNCIA MÉDICA 
necessários do ponto de vista médico, sempre que não superem os encargos 
típicos ou padrão para tratamentos, insumos e serviços de EMErGÊNCIA MÉDICA 
similares na comunidade ou localidade onde se proporciona o tratamento de 
EMErGÊNCIA MÉDICA.

DOENÇA CRÔNICA: toda condição, problema de saúde ou incidente (i) que 
perdure no tempo e não se solucione ou seja recorrente; ou (ii) que se considere 
resolvido ou curado; ou (iii) do qual o paciente tenha conhecimento; ou (iv) para 
o qual se tenha diagnosticado uma condição, tratado ou requerido uma mudança 
de medicação ou de dosagem; e que tenha acontecido a qualquer momento 
antes de uma VIAGEM e tenha sido clinicamente documentada por um MÉDICo 
LICENCIADo. A DoENçA CrÔNICA inclui recaídas ou períodos de convalescença. 
Como exemplo de DoENçAs CrÔNICAs podemos mencionar, mas sem limitar, 
ataques cardíacos com antecedentes de hipertensão, colesterol alto ou diabetes; 
obstruções intestinais com antecedentes de cirurgias abdominais anteriores, 
tais como  apendicite;  bronquite aguda ou  pneumonia  em  paciente com  
bronquite crônica ou doença pulmonar obstrutiva crônica; acidente cérebro-
vascular em paciente com antecedentes de fibrilação atrial; acidente vascular 
cerebral em paciente com antecedentes de hipertensão, colesterol alto ou 
diabetes; hemorragia cerebral ou outra hemorragia interna em paciente em 
tratamento com anticoagulantes; quebraduras que envolvam o lugar de uma 
fratura antiga ou uma protese; osteopenia ou osteoporose; doença pulmonar 
obstrutiva crônica; asma; cálculos renais em paciente com antecedentes de 
cálculos renais; colite; gota; diverticulite em paciente com antecedentes de 
diverticulose ou diverticulite; ciática; redução do gasto cardíaco; doença vascular 
periférica em paciente com antecedentes de arterioesclerose; artrite; cálculos 
biliares; infecções severas em pacientes com condições imunológicas deficientes 
ou farmacologicamente imunodeprimidos; recorrência de qualquer tipo de 
cáncer, incluindo remissões; trombose venosa profunda ou embolia pulmonar 
em paciente com condição conhecida de predisposição à tromboembolia, como 
por exemplo cáncer, cirurgia maior recente, fratura de um membro inferior ou do 
quadril.

EMERGÊNCIA  MÉDICA:  condição  médica  repentina,  imprevista  e  urgente  
que  exija serviços ou tratamento médico imediato ou tratamento cirúrgico para 
aliviar dores agudas e sofrimento durante uma VIAGEM e que pode impedir a 
finalização da VIAGEM, para a qual o BENEFICIÁrIo busca tratamento, e para a 
qual são pagos serviços médicos de conformidade com os Termos e Condições 
deste benefício.

EMPRESA DE TRANSPORTE: empresa que opera um MEIo DE TrANsPorTE, 
inclusive uma CoMPANHIA AÉrEA.

FORMULÁRIO DE RECLAMAÇÃO: documento fornecido pela a CENTrAL DE 
ATENDIMENTo diante da notificação de um incidente ou solicitação de benefício, 
que deve ser preenchido e devolvido junto com todos os documentos requeridos 
dentro dos prazos para o benefício apresentado.

IDOSO DEPENDENTE: pai ou mãe do TITULAr Do CArTÃo, com no mínimo 70 
anos e sustentados financeiramente pelo TITULAr Do CArTÃo.

MÉDICO LICENCIADO: profissional com título em medicina ou doutor em 
osteopatia habilitado para prestar serviços médicos ou realizar cirurgias de 
conformidade com as leis do país onde esses serviços profissionais são realizados. 
EsTA DEFINIçÃo EXCLUI A QUIroPrÁTICos, FIsIoTErAPEUTAs E TErAPEUTAs 
HoMEoPÁTICos E NATUroPÁTICos.

MEIO DE TRANSPORTE: qualquer meio de transporte operado por uma 
EMPrEsA DE TrANsPorTE em virtude de uma licença válida para o transporte 
comercial de passageiros, incluindo:

AÉREO: aeronave operada por uma CoMPANHIA AÉrEA, devidamente 
autorizada pelas autoridades competentes para operar vôos programados 
regulares; e

TERRESTRE E MARÍTIMO: todos aqueles incluídos nesta definição, CoM A 
EXCLUsÃo DE (i) veículos de aluguel, salvo aqueles que têm sido alugados 
por uma EMPrEsA DE TrANsPorTE para o transporte comercial de 
passageiros; (ii) táxis, (iii) transfers de companhias de aluguel de carros em 
hotéis ou estacionamentos fora dos limites do aeroporto.

PAÍS DE EMISSÃO DO CARTÃO: país da AMÉrICA LATINA e DA rEGIÃo Do CArIBE 
no qual uma instituição financeira emitiu ao BENEFICIÁrIo o CArTÃo VIsA.

PAÍS DE RESIDÊNCIA: país no qual o BENEFICIÁrIo mantém seu lar e lugar 
efetivo, fixo e permanente e residência principal para o qual o BENEFICIÁrIo tem 
a intenção de voltar.

PROGRAMA DE RECOMPENSAS: programa desenvolvido/oferecido por um 
cartão Visa e seu banco emissor na AMÉrICA LATINA E rEGIÃo Do CArIBE, que 
permite ao TITULAr Do CArTÃo obter valor (milhas, dinheiro, etc.) e resgatá-lo 
por prêmios (produtos, viagens, etc.) sob o Programa de recompensas Visa ou 
programa de recompensa para viajantes frequentes ou passagens adicionais 
sobre as quais foram cobrados todos os impostos e taxas no momento da 
emissão de uma passagem paga com qualquer cartão Visa.

EMI: Emergência Médica Internacional.

TITULAR DO CARTÃO: pessoa que possui um CArTÃo VIsA ativo, emitido a seu 
nome na AMÉrICA LATINA E NA rEGIÃo Do CArIBE, como titular ou adicional.

VIAGEM: itinerário internacional, fora do PAÍs DE rEsIDÊNCIA do BENEFICIÁrIo 
e fora do PAÍs DE EMIssÃo Do CArTÃo, que cumpra com uma das seguintes 
características:

•	 o valor total da passagem internacional tenha sido pago a uma CoMPANHIA 
DE TrANsPorTE com um CArTÃo VIsA; ou

•	 as passagens internacionais foram compradas por resgate de pontos de um 
programa  de  fidelidade,  desde  que  as  taxas  de  embarque  e  os  possíveis 
impostos tenham sido pagos com um CArTÃo VIsA; ou

•	 caso  não  sejam  cobrados  taxa  de  embarque  nem  impostos,  as  
passagens internacionais foram compradas mediante resgate de pontos 
obtidos através da utilização de um ProGrAMA DE rECoMPENsAs do cartão 
Visa válido.

Além disso, o benefício estabelecido neste termos e condições apenas são válidos 
para uma VIAGEM de até sessenta (60) dias consecutivos a partir da data de 
partida do PAÍS DE RESIDÊNCIA ou do PAÍS DE EMISSÃO DO CARTÃO de dita 
VIAGEM.

 

Termos e Condições de Serviços de Emergência Médica Internacional: Para VIAGENS ELEGÍVEIS compradas até ou antes das 23:59 horas do dia 31 de março 
de 2016 por PORTADORES BRASILEIROS DOS CARTÕES, sujeito aos Termos e Condições descritos nesta GUIA.
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Termos e Condições de 
Seguro de Emergência Médica Internacional

Para VIAGENS ELEGÍVEIS compradas a partir de 00:01 horas do dia 1 de Abril de 
2016 por PORTADORES BRASILEIROS DOS CARTÕES, sujeito aos Termos e Condições 
descritos nesta GUIA.
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ATENÇÃO: O SEGURO VIAGEM NÃO É SEGURO SAÚDE! LEIA ATENTAMENTE 
AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, OBSERVANDO SEUS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES, BEM COMO O LIMITE DO CAPITAL SEGURADO CONTRATADO 
PARA CADA COBERTURA.

TELEFONES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO: 

BRASIL1: 0800-891-3679
EUA E CANADÁ1e2: 1-800-396-9665
OUTROS PAÍSES1e2: 1-303-967-1098

1  Para ligações feitas de telefone celular, todas as taxas de roaming são de responsabilidade do usuário.
2  Chamada a cobrar através de um operador internacional.

Seção A. Introdução

A.1. Sobre este Guia
A Visa não é a provedora dos seguros. os seguros são garantidos pela AIG seguros 
Brasil s/A, CNPJ/MF n.º 33.040.981/0001-50, conforme Programa estabelecido 
entre Visa e a AIG seguros Brasil s/A. Nos termos da legislação pertinente aos 
seguros privados, a Visa figura como representante de seguros, tendo um 
contrato com a AIG seguros Brasil s/A para que esta disponibilize a cobertura 
securitária aos portadores de cartões Visa, arcando, a Visa, em todos os casos, 
integralmente com o pagamento dos respectivos prêmios de seguros perante a 
AIG seguros Brasil s/A, não se obrigando a Visa a efetuar qualquer pagamento de 
indenização em favor dos segurados. 

os seguros e benefícios ofertados aos portadores do Cartão Visa são fornecidos 
sem que o SEGURADO tenham que custeá-los, de acordo com o cartão 
adquirido.

Aproveite a leitura e consulte este guia sempre que tiver alguma dúvida. 
Entretanto, este guia não substitui as condições do seguro, por isso 
recomendamos a leitura integral das Condições Gerais e Especiais do seguro, 
disponíveis no site http://www.aig.com.br/condicoes-gerais_3012_638282.html 
Processo sUsEP n.º 15414.900762/2015-16

Este documento tem por objetivo servir como guia de rápida consulta 
para os benefícios padrão oferecidos aos SEGURADOS do Cartão Visa e seus 
beneficiários, nos termos definidos neste guia.

Nele, o portador encontrará informações importantes sobre o Programa 
sEMI - seguro de Emergência Médica Internacional  da Visa, e suas coberturas 
securitárias.

ATENÇÃO: O PROGRAMA SEMI – SEGURO DE EMERGÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL DA VISA, CONFORME TERMOS E CONDIÇÕES AQUI 
DESCRITOS, SOMENTE ESTÁ DISPONÍVEL PARA OS CARTÕES VISA A SEGUIR 
INDICADOS:

•	 VISA PLATINUM

•	 VISA INFINITE

OS CARTÕES VISA DISPÕEM DE DIFERENTES BENEFÍCIOS DE ACORDO COM 
A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EMISSORA DO CARTÃO VISA. ASSIM, É 
ESSENCIAL QUE VOCÊ, CONTATE O SEU EMISSOR PARA CONFIRMAR SE 
O SEGURO OU A COBERTURA SECURITÁRIA PREVISTA NESTE GUIA ESTÁ 
DISPONÍVEL PARA O SEU CARTÃO VISA.

o programa sEMI - seguro de Emergência Médica Internacional  é um conjunto 
de coberturas de seguro viagem e assistência, oferecido ao SEGURADO até o 
limite contratado de CAPITAL SEGURADO, durante uma VIAGEM SEGURADA 
INTERNACIONAL. 

Para que o benefício esteja disponível aos Cartões Visa indicados neste 
guia, é necessário que:

•	 o valor total das passagens tenham sido pagas com um Cartão Visa; ou

•	 as passagens tenham sido compradas mediante resgate de pontos em 
programas de fidelidade, desde que as taxas de embarque e eventuais 
impostos devidos tenham sido pagos com um Cartão Visa; ou

•	 não havendo incidência de taxas de embarque ou impostos, somente as 
passagens tenham sido compradas mediante resgate de pontos obtidos pela 
utilização do Cartão Visa.

•	 tenha sido emitido o BILHETE DE SEGURO.

O BENEFÍCIO INCLUÍDO NESTES TERMOS E CONDIÇÕES APENAS SERÁ 
VÁLIDO PARA UMA VIAGEM SEGURADA INTERNACIONAL ATÉ A DATA 
DE RETORNO OU COM DURAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS 
CONSECUTIVOS A PARTIR DA SAÍDA DO PAÍS DE RESIDÊNCIA.

OS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS AQUI DESCRITOS NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS 
PARA VIAGENS COM DESTINO OU RELACIONADOS A ALGUNS PAÍSES, 
TAIS COMO CUBA, IRÃ, SÍRIA, CORÉIA DO NORTE E SUDÃO. CONSULTE A 
CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA SABER SE HÁ COBERTURA DISPONÍVEL 
PARA O DESTINO DE SUA VIAGEM.

ATENÇÃO: OS BENEFÍCIOS AOS CARTÕES VISA VÁLIDOS E PREVISTOS NESTE 
GUIA REFEREM- SE AOS CARTÕES VISA NA FUNÇÃO CRÉDITO. DESDE 01 DE 
JULHO DE 2014, REFERIDOS BENEFÍCIOS TAMBÉM ESTARÃO VÁLIDOS PARA 
COMPRAS NA FUNÇÃO DÉBITO DOS CARTÕES VISA QUE TENHAM, NUM 
MESMO PLÁSTICO AS FUNÇÕES CRÉDITO E DÉBITO (CONHECIDOS COMO 
CARTÕES COMBO OU MÚLTIPLOS).

OS BENEFÍCIOS INDICADOS NESTE GUIA NÃO SE APLICAM AOS:

•	 CARTÕES VISA ELECTRON QUANDO UTILIZADOS APENAS NA FUNÇÃO 
DÉBITO (CONHECIDOS COMO CARTÕES PURO DÉBITO);

•	 CARTÒES PRÉ-PAGOS.

A.2. Disposições gerais 

DEFINIçÕEs
ACIDENTE PESSOAL: É o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente 
externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, 
e independentemente de toda e qualquer causa, tenha como consequência 
direta a Morte ou a Invalidez Permanente Total ou Parcial do segurado ou torne 
necessário o tratamento médico. Incluem-se, ainda, no conceito:

•	 Acidentes decorrentes da ação da temperatura do ambiente ou influência 
atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito em decorrência de 
acidente coberto;

•	 Acidentes decorrentes do escapamento acidental de gases e vapores;

•	 Acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; e

•	 Alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem 
traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações 
radiologicamente comprovadas;

Pra fins deste seguro, 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 causado em decorrência de acidente coberto;

•	 Intercorrências ou complicações consequentes à realização de exames, 
tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente 
coberto.
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•	 Lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços 
repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa 
e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão 
por Esforços repetitivos – LEr, Doenças osteomusculares relacionadas 
ao Trabalho – DorT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou 
similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como 
as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer 
tempo; e

•	 As situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou 
assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador 
da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por 
Acidente Pessoal ora definido nestas Condições.

ACORDO DE SCHENGEN: estabelece regras específicas aos turistas que 
pretendem visitar alguns países do continente Europeu. o objetivo do acordo 
é garantir o controle da circulação de visitantes entre os países integrantes, 
determinando a contratação de um seguro Viagem com cobertura mínima de 
€30.000 para Despesas Médicas e Hospitalares em caso de Acidente ou Doença.

AVISO DE SINISTRO: comunicação do segurado ou seu(s) beneficiário(s) à 
seguradora sobre a ocorrência de um evento ou sinistro.

BENEFICIÁRIO: é a pessoa a favor da qual é devida a indenização em caso de 
ocorrência de evento coberto contratado.

BILHETE DE SEGURO: documento emitido pela sociedade seguradora que 
formaliza a aceitação da(s) cobertura(s) solicitada(s) pelo segurado, substitui 
a apólice individual e dispensa o preenchimento de proposta, nos termos da 
legislação específica.

CAPITAL SEGURADO OU VALOR MÁXIMO BENEFÍCIO: É o valor na data de 
ocorrência do Evento Coberto pelo seguro que corresponde à quantia máxima a 
ser paga ou reembolsada pela seguradora.

CENTRAL DE ATENDIMENTO: Canal de comunicação e facilidades disponíveis 
(equipamentos, sistemas e pessoal) que tem como objetivo fazer a interface entre 
os clientes, a Visa e os serviços de assistência do seguro. o telefone é gratuito 
disponível 24 (vinte e quatro) horas e com atendimento em português. Pode 
ser acessada pelos números 0800-891-3679 (Brasil)1, 1-800-396-9665 (EUA e 
Canadá)1e2 ou chamada a cobrar (“collect call”) 1-303-967-1098 (outros países)1e2.
1 Para ligações feitas de telefone celular, todas as taxas de roaming são de responsabilidade do usuário.
2 Chamada a cobrar através de um operador internacional.

COMPANHEIRO DE VIAGEM: Pessoa que está acompanhando o segurado em 
toda a sua viagem, incluindo partida e regresso, mas que não seja uma pessoa 
segurada.

EMERGÊNCIA (MÉDICA): situação na qual o sEGUrADo necessita de 
atendimento imediato, pois existe risco de morte.

ENFERMIDADE SÚBITA E AGUDA (DOENÇA SÚBITA): evento mórbido (de 
causa não acidental) que requeira tratamento médico por parte de um médico, 
que primeiro se manifeste enquanto o seguro seja válido, e durante o período de 
vigência do BILHETE DE sEGUro.

EVENTO COBERTO: É o acontecimento futuro, possível e incerto, em virtude do 
qual o sEGUrADo pode receber a indenização prevista no seguro.

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO: documento a ser fornecido pela sEGUrADorA, 
através da CENTrAL DE ATENDIMENTo VIsA ou site PorTAL DE BENEFÍCIos  para 
comunicação de um sinistro ou solicitação de um serviço de assistência, que deve 
ser preenchido e devolvido juntamente com os documentos exigidos, nos prazos 
estabelecidos.

MEMBRO DA FAMÍLIA: pais, irmãos, cônjuge ou filhos do segurado.

PAÍS DE EMISSÃO DO CARTÃO: para fins deste programa considera-se o país de 
emissão do cartão VIsA o Brasil.

PAÍS DE RESIDÊNCIA: para fins deste programa o país de residência considera-se 
o domicílio da pessoa natural onde ela estabelece a sua residência com ânimo 
definitivo.

RISCOS EXCLUÍDOS: eventos preestabelecidos neste Guia,  nas Condições Gerais 
e Especiais do seguro, que isentam a sEGUrADorA de qualquer responsabilidade 
quanto ao pagamento relativo a estes eventos.

SEGURADORA: é a AIG seguros Brasil s.A. empresa autorizada pela sUsEP 
(superintendência de seguros Privados) a funcionar no Brasil como seguradora. 

SEGURADO: no contexto deste guia, é o PorTADor. Para a definição técnica de 
segurado, consultar as condições gerais do seguro no site da seguradora

•	 Segurado Titular: É o PorTADor, ou seja, pessoa física que possua um 
Cartão Visa ativo e válido, emitido em seu nome no Brasil, como titular ou 
adicional.

•	 Segurados Dependentes: o cônjuge/companheiro (a), os filhos, os enteados 
e os menores considerados dependentes econômicos do PorTADor.

•	 Cônjuge/Companheiro: pessoa ligada ao PorTADor por vínculo 
matrimonial ou de união estável, nos termos da lei aplicável em vigor.

•	 Dependentes Econômicos: para fins deste programa considera-se como 
dependentes econômicos o(s) filhos (as) solteiros (as) e menores de 23 anos 
do PorTADor que cumulativamente: (a) residam com o PorTADor ou 
estejam sob o seu poder familiar; e (b) cujo sustento dependa do PorTADor. 
Estão incluídos nessa definição os (as) enteados (as) do PorTADor.

URGÊNCIA: situação na qual o sEGUrADo necessita de atendimento, não 
caracterizado como de emergência, podendo aguardar o atendimento de casos 
emergenciais.

VIAGEM SEGURADA INTERNACIONAL: É o período de tempo compreendido 
entre o início e o término da vigência das coberturas do seguro, sendo que 
deslocamento deve ser para uma localidade fora do PAÍS DE RESIDÊNCIA 
realizado por uma empresa de TRANSPORTE PÚBLICO AUTORIZADO.

TRANSPORTE PÚBLICO AUTORIZADO: É qualquer meio de transporte 
terrestre, marítimo ou aéreo operado sob licença válida para o transporte pago 
de passageiros. Não se incluem nesta definição o transporte individual de 
passageiros, como exemplo, táxis ou veículos de aluguel, além de meios 
de transporte sem fiscalização, como embarcações, e também transporte 
fretado, ou particular, como aeronaves e helicópteros. Exceto os:

•	 TrANsFErs utilizados imediatamente antes do embarque ou após o 
desembarque de voo operado por uma CoMPANHIA AÉrEA, desde que 
relacionados com a VIAGEM sEGUrADA; e

•	 TrANsFErs que façam parte da VIAGEM sEGUrADA.

Seção B. Informações Gerais

B.1. Como emitir o seu Bilhete de Seguro?
o SEGURADO tem duas opções para obter o seu BILHETE DE SEGURO para 
sEGUro DE EMErGÊNCIAs MÉDICAs INTErNACIoNAIs:

a. o SEGURADO pode ligar para a CENTRAL DE ATENDIMENTO previamente 
ao embarque a sua viagem e solicitar o BILHETE DE SEGURO, que será 
enviado dentro das 48 horas posteriores à solicitação, por e-mail ou fax, sem 
custo adicional; ou 

b. o SEGURADO pode registrar-se no Portal de Benefícios Visa:   
www.visa.com.br/portaldebeneficios preencher as informações 
necessárias e obter o Bilhete de seguro. Neste caso, o BILHETE DE 
SEGURO será enviado pelo correio eletrônico ao SEGURADO em até 
24 horas. 

Para ativar essa cobertura, o sEGUrADo deverá emitir o BILHETE DE sEGUro para 
sEGUro DE EMErGÊNCIAs MÉDICAs INTErNACIoNAIs antes do embarque.

ATENÇÃO AOS PRAZOS PARA EMISSÃO E ENVIO DO BILHETE DE SEGURO. 
FAÇA A SOLICITAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA.
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B.2. Conversão dos Valores de Capital 
Segurado em moeda estrangeira
As despesas efetuadas no exterior serão estabelecidas em moeda 
estrangeira apenas como referência. 

o valor será convertido e atualizado monetariamente, nos termos da legislação 
específica, respeitando o limite do capital segurado estabelecido para cada 
cobertura, cujo reembolso ou pagamento de indenização relacionada às 
despesas efetuadas no exterior será realizado em moeda nacional, com base na 
data:

a. Quando do pagamento realizado pelo SEGURADO através de cartão de 
crédito, será considerada a taxa de câmbio aplicada pelo banco emissor 
do cartão de crédito, incluindo-se os impostos incorridos pela operação 
financeira (IoF) com base na data do pagamento da fatura;

b. Quando do pagamento realizado em espécie pelo SEGURADO será 
considerada para conversão a última taxa de câmbio de venda da moeda 
de emissão do seguro divulgada pelo Banco Central do Brasil na data do 
pagamento da indenização.

Seção C. Benefícios Oferecidos

Introdução
rECoMENDAMos A LEITUrA DAs CoNDIçÕEs GErAIs E EsPECIAIs Do sEGUro 
DIsPoNÍVEIs No sITE http://www.aig.com.br/condicoes-gerais_3012_638282.html 
PArA A CoMPrEENsÃo INTEGrAL Dos CoNCEITos EMPrEGADos, BEM CoMo 
PArA o CoNHECIMENTo Dos rIsCos CoBErTos E EXCLUsÕEs APLICÁVEIs As 
CoBErTUrAs Do ProGrAMA.

Este guia contém um resumo das condições especiais das coberturas 
securitárias previstas no Programa SEMI celebrado entre a VISA e a 
SEGURADORA oferecido ao SEGURADO.

A seguir, encontra-se um resumo das coberturas securitárias que compõem o 
programa sEMI da Visa.

C.1. O que está previsto no SEMI?
o programa sEMI da Visa compreende:

1. Prestação de Serviços de Despesas Médicas e Assistências:

c. Despesas Médicas e Hospitalares em Viagem ao Exterior (DMH em 
Viagem ao Exterior)

d. Despesas odontológicas em Viagem ao Exterior (Do em Viagem ao 
Exterior)

2. Prestação de Serviços de Transporte e Alojamento:

a. Traslado Médico (remoção Médica)
b. Traslado de Corpo (repatriação Funerária)
c. regresso sanitário (repatriação Médica)
d. retorno do segurado
e. Prorrogação de Estadia
f. Acompanhante em Caso de Hospitalização Prolongada

3. O Programa SEMI cumpre com todas as exigências do Conselho da União 
Europeia para obter um visto Schengen.

ATENÇÃO: Estes benefícios estão disponíveis em vários lugares do mundo, salvo 
no PAÍS DE RESIDÊNCIA do SEGURADO ou PAÍS DE EMISSÃO DO CARTÃO 
VISA.

C.2. Coberturas Securitárias 

a. Despesas Médicas e Hospitalares em Viagem 
ao Exterior (DMH em Viagem ao Exterior)
Durante uma VIAGEM sEGUrADA INTErNACIoNAL, a cobertura securitária de 
Despesas Médicas e Hospitalares em Viagem ao Exterior possibilita a prestação 
de serviços médicos e hospitalares em uma rede autorizada pela sEGUrADorA, 
que sejam decorrentes de Acidente Pessoal coberto ou Enfermidade Súbita 
e Aguda ocorrida durante o período de Viagem ao Exterior, limitada ao VALor 
MÁXIMo Do BENEFÍCIo estabelecido no BILHETE DE sEGUro.

b. Despesas odontológicas em Viagem ao 
Exterior (Do em Viagem ao Exterior)
Durante uma VIAGEM sEGUrADA INTErNACIoNAL, a cobertura securitária 
de Despesas odontológicas em Viagem ao Exterior possibilita a prestação de 
serviços odontológicos na rede autorizada da seguradora por Evento Coberto, 
e que sejam decorrentes de Acidente Pessoal ou enfermidade súbita e aguda 
ocorrida durante o período de Viagem ao Exterior, limitada ao VALor MÁXIMo Do 
BENEFÍCIo estabelecido no BILHETE DE sEGUro.

c. Traslado Médico (remoção Médica)
Durante uma VIAGEM sEGUrADA INTErNACIoNAL, a cobertura securitária de 
Traslado Médico possibilita ao sEGUrADo a prestação de serviços de remoção ou 
transferência do sEGUrADo até a clínica ou hospital mais próximo em condições 
de atendê-lo, por motivo de acidente pessoal ou enfermidade coberta, até o 
limite do VALor MÁXIMo Do BENEFÍCIo estabelecido no BILHETE DE sEGUro.

d. Traslado de Corpo (repatriação Funerária)
Durante uma VIAGEM sEGUrADA INTErNACIoNAL, a cobertura securitária de 
Traslado de Corpo possibilita ao BENEFICIÁrIo a prestação de serviços de traslado 
do corpo do segurado até o local de sepultamento, bem como o fornecimento 
de ataúde comum ou urna funerária, incluindo todo o processo burocrático 
para liberação de corpo, passagem aérea e embalsamamento, em caso de 
morte do sEGUrADo decorrente de acidente coberto ou enfermidade súbita e 
aguda ocorrida durante a Viagem segurada, até o limite do VALor MÁXIMo Do 
BENEFÍCIo estabelecido no BILHETE DE sEGUro.

e. regresso sanitário (repatriação Médica)
Durante uma VIAGEM sEGUrADA INTErNACIoNAL, a cobertura securitária de 
regresso sanitário possibilita a prestação de serviços para o traslado de regresso 
do sEGUrADo ao seu PAÍs DE rEsIDÊNCIA, caso ocorra um Acidente Pessoal 
ou viagem, desde que a equipe médica que o estiver atendendo, e a equipe 
médica da sEGUrADorA, detectem a necessidade de remoção do sEGUrADo 
para um hospital em seu PAÍs DE rEsIDÊNCIA para a continuação do tratamento. 
As despesas estão limitadas ao VALor MÁXIMo Do BENEFÍCIo estabelecido no 
BILHETE DE sEGUro.

f. retorno do segurado
Durante a VIAGEM sEGUrADA INTErNACIoNAL, a cobertura securitária 
de retorno do segurado possibilita ao sEGUrADo a prestação de serviço, 
mediante o fornecimento de uma passagem aérea, custo da troca da 
passagem internacional por uma passagem internacional equivalente ao do 
itinerário original, para o retorno do sEGUrADo ao PAÍs DE rEsIDÊNCIA, caso 
fique impedido de concluir a VIAGEM sEGUrADA INTErNACIoNAL, devido à 
enfermidade súbita, acidente ou falecimento de seu companheiro de viagem, 
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membro da sua família ou membro da família do seu companheiro de viagem 
e do próprio sEGUrADo, ou, ainda, caso a equipe médica do local onde o 
sEGUrADo estiver, e a equipe médica indicada pela sEGUrADorA, determinem 
a necessidade de prolongar o período de estadia do segurado, devido a Acidente 
Pessoal coberto ou enfermidade súbita e aguda ocorrida durante a Viagem 
segurada Internacional. 

g. Prorrogação de Estadia
Durante uma VIAGEM sEGUrADA INTErNACIoNAL, a cobertura securitária de 
Prorrogação de Estadia possibilita ao sEGUrADo a prestação de serviço, mediante 
o pagamento das despesas com as diárias de hotel, até o limite máximo de 10 
(dez) dias, limitado ao VALor MÁXIMo Do  BENEFÍCIo e definido no BILHETE DE 
sEGUro, caso as equipes médicas do local onde o sEGUrADo estiver, e a indicada 
pela sEGUrADorA, determinem a necessidade de prolongar o período de estadia 
do sEGUrADo, devido a Acidente Pessoal coberto ou enfermidade súbita e aguda 
ocorrida durante a Viagem segurada Internacional.

h. Acompanhante em caso de Hospitalização 
Prolongada
A cobertura de Acompanhante em Caso de Hospitalização Prolongada garante 
ao sEGUrADo a prestação de serviço, mediante o fornecimento de um bilhete 
de passagem aérea de ida e volta, classe econômica, bem como o custo de até 
5 (cinco) diárias de hospedagem, a uma pessoa indicada pelo sEGUrADo, em 
caso de Acidente Pessoal coberto ou enfermidade de caráter súbito ocorridos 
com o sEGUrADo durante a VIAGEM sEGUrADA INTErNACIoNAL, quando este 
estiver viajando sozinho, e a equipe médica que estiver atendendo o sEGUrADo 
considerar necessária a sua hospitalização por período superior a 5 (cinco) dias.

C.3. Quais são os Benefícios e respectivos 
Capitais Segurados?
No caso de uma emergência durante uma VIAGEM sEGUrADA INTErNACIoNAL, 
o sEGUrADo tem acesso aos benefícios até o limite dos seguintes Capitais 
segurados:

Benefícios Visa 
Platinum

Visa 
Infinite

Despesas Médicas e Hospitalares em 
Viagem ao Exterior (DMH em Viagem ao 
Exterior)

Us$ 50.000 Us$ 100.000

Despesas odontológicas em Viagem ao 
Exterior (Do em Viagem ao Exterior)

Us$ 5.000 Us$ 10.000

Traslado de Corpo (repatriação Funerária) Us$ 100.000 Us$ 100.000

regresso sanitário (repatriação Médica) Us$ 20.000 Us$ 100.000

Traslado Médico (remoção Médica) Us$ 25.000 Us$ 25.000

retorno do segurado Passagem1 Passagem1

Prorrogação de Estadia Us$ 2.500 Us$ 2.500

Acompanhante em caso de Hospitalização 
Prolongada

Us$ 2.500 Us$ 2.500

1 Custo da troca da passagem internacional por uma passagem internacional equivalente ao do 
itinerário original.

LIMITE DE CAPITAL SEGURADO ATENDE AOS PAÍSES INTEGRANTES DO 
ACORDO SCHENGEN.

C.3.1. os serviços devem ser aprovados com 
antecedência?
sim. o seguro garante a prestação de serviços, por isso, em caso de alguma 
necessidade, é recomendável que entre imediatamente em contato com a 
CENTRAL DE ATENDIMENTO. Entretanto, na impossibilidade de contato com 
o telefone gratuito da central de atendimento e/ou utilização de profissionais 
e/ou rede de serviços autorizada, o SEGURADO poderá optar por prestadores 
de serviços a sua livre escolha, desde que legalmente habilitados, ficando a 
AIG responsável pelo reembolso das despesas até o limite máximo do capital 
segurado contratado.

C.4. Como comunicar um sinistro?
Este Programa possibilita a prestação de serviços, por isso, em caso de alguma 
necessidade, é recomendável ao SEGURADO que este entre imediatamente em 
contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO. 

Entretanto, na impossibilidade de contato com o telefone gratuito da CENTRAL 
DE ATENDIMENTO e/ou utilização de profissionais e/ou rede de serviços 
autorizada, o sEGUrADo poderá optar por prestadores de serviços a sua livre 
escolha, desde que legalmente habilitados, ficando a SEGURADORA responsável 
pelo reembolso das despesas até o VALOR MÁXIMO DO BENEFÍCIO.

C.5 Como devo proceder em caso de 
viagem a um país da Europa?
o Benefício atende todos os requisitos de cobertura e CAPITAL SEGURADO 
Países Integrantes do Acordo schengen.

Basta emitir o BILHETE DE SEGURO no periodo referente a viagem, antes da data 
de saída do país de origem. 

o benefício apenas será válido para uma viagem segurada internacional 
até a data de retorno ou com duração máxima de até 60 (sessenta) dias 
consecutivos a partir da saída do país de residência.

C.6. Perda dos Benefícios
O SEGURADO perderá o direito a qualquer indenização decorrente do 
seguro quando:

a. deixar de cumprir as obrigações indicadas para este seguro;

b. agravar (aumentar) intencionalmente (de propósito) o risco segurado;

c. por qualquer meio ilícito, fraude ou simulação por parte do 
Segurado, durante sua vigência, ou ainda para obter ou majorar a 
indenização, o Segurado, seus propostos ou seus beneficiários, seus 
sócios controladores, dirigentes e administradores legais, e/ou seu 
representante legal procurar obter benefícios do presente contrato;

d. fizer declarações inexatas, por si ou por seu representante, ou omitir 
circunstâncias. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não 
resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora cancelará o seguro, 
cessando a cobertura a partir da data de cancelamento;

e. deixar de comunicar imediatamente à seguradora, logo que saiba, 
qualquer fato capaz de aumentar o risco coberto, sob pena de perder o 
direito à indenização, se ficar comprovado que silenciou de má-fé;

f. deixar de informar o sinistro à seguradora, tão logo tome conhecimento, 
e não adotar as providências imediatas para reduzir suas consequências;

g. o sinistro decorrer de dolo do Segurado, má fé, fraude e/ou simulação.
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C.7. Como proceder em caso de sinistro ?
o SEGURADO deve entrar em contato com a Visa pelo telefone gratuíto da 
CENTRAL DE ATENDIMENTO comunicando o evento ocorrido. 

Ao entrar em contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO, o SEGURADO do 
Cartão Visa deverá informar:

•	 o nome completo do sEGUrADo e o número de seu cartão Visa;

•	 o local e o telefone onde se encontra.

•	 o problema e o tipo de informação ou ajuda necessários.

o SEGURADO também pode abrir sua solicitação através do Portal de Benefícios 
VIsA: www.visa.com.br/portaldebeneficios preencher o formulário de 
solicitação, incluir a documentação necessária e acompanhar o seu caso.

A falta de comunicação tempestiva ou não justificada poderá resultar na 
perda do benefício.

C.8. Documentos básicos necessários para 
apresentar uma solicitação de reembolso
Em caso de reembolso, os documentos definidos neste guia devem ser 
enviados,  dentro do prazo de 90 (noventa) dias a partir da data do evento 
coberto a CENTrAL DE AssIsTÊNCIA DA VIsA através do endereço eletrônico 
visa_iemsclaims@axa-assistance.us ou, se preferir, enviar a documentação por 
correio ao endereço indicado abaixo:

AXA Assistance USA, Inc.
703 Waterford Way, suite 390
Miami, FL 33126

IMPorTANTE! os BENEFÍCIos E sErVIços AQUI DEsCrITos NÃo EsTÃo 
DIsPoNÍVEIs PArA VIAGENs oU oUTros sErVIços rELACIoNADos A CUBA, IrÃ, 
sÍrIA, CorÉIA Do NorTE E sUDÃo. AIG É UMA CoMPANHIA EsTABELECIDA Nos 
EsTADos UNIDos DA AMÉrICA. A LEGIsLAçÃo Dos EsTADos UNIDos ProÍBE A 
AIG DE PrEsTAr sErVIços oU BENEFÍCIos EM VIoLAçÃo Às LEIs oU sANçÕEs 
Dos EsTADos UNIDos oU INTErNACIoNAIs. os sErVIços oU BENEFÍCIos 
rELACIoNADos A CUBA, IrÃ, sÍrIA, CorÉIA Do NorTE E sUDÃo, INCLUsIVE o 
PAGAMENTo DE rECLAMAçÕEs, NÃo EsTÃo DIsPoNÍVEIs.

As rEsTrIçÕEs EXIsTENTEs Nos PAÍsEs CUBA, IrÃ, sÍrIA, CorÉIA Do NorTE E 
sUDÃo APLICAr-sE-Ão rIGorosAMENTE NÃo sENDo ADMITIDAs EXCEçÕEs. 
EsTEJA CIENTE DAs rEsTrIçÕEs Dos sErVIços E BENEFÍCIos rELACIoNADAs 
CoM As LEIs soBrE sANçÕEs INTErNACIoNAIs ANTEs DE PLANEJAr sUA 
VIAGEM. CAso VoCÊ TENHA ALGUMA DÚVIDA A rEsPEITo DA DIsPoNIBILIDADE 
Dos sErVIços ANTEs DE VIAJAr, ENTrE EM CoNTATo CoM A CENTrAL DE 
ATENDIMENTo LIGANDo PArA 0800-891-3679 (Brasil)1, 1-800-396-9665 (EE.UU. E 
CANADÁ)1e2 E 1-303-967-1098 (oUTros PAÍsEs)1e2. 

1 Para ligações feitas de telefone celular, todas as taxas de roaming são de responsabilidade do usuário.
2 Chamada a cobrar através de um operador internacional.

o sEGUrADo deverá preenchê-lo e enviá-lo à CENTrAL DE ATENDIMENTo 
juntamente com a seguinte documentação (a lista abaixo contempla todas as 
situações, a CENTrAL DE ATENDIMENTo o ajudará a identificar os documentos 
necessários a sua solicitação):

I. Do segurado:

•	 rG;

•	 CPF;

•	 Certidão de Casamento, se for o caso;

•	 Comprovante de residência;

•	 Formulário de AVIso DE sINIsTro, fornecido pela seguradora, o qual deverá 
ser preenchido pelo segurado ou seu beneficiário;

•	 Cópia da(s) passagem (ns) e Bilhete(s) de seguro;

•	 Formulário Autorização de Crédito em Conta Corrente.

II. Do(s) beneficiário(s):

•	 Pais: rG, CPF e Comprovante de residência;

•	 Cônjuge: Certidão de Casamento, rG, CPF e Comprovante de residência;

•	 Companheira (o): rG e CPF e comprovação de dependência na Carteira

•	 Profissional ou Imposto de renda, junto ao INss e Comprovante de 
residência;

•	 Filhos: Certidão de Nascimento, rG, CPF e Comprovante de residência, sendo 
que:

 - Filhos ou beneficiários com idade inferior a 16 (dezesseis) anos serão 
devidamente representados em conjunto por seus pais, com poder 
familiar; na falta ou impedimento de um deles, o outro o representará. 
Na falta de ambos, o menor será representado pelo tutor ou curador, 
conforme estabelecido em Lei;

 - Filhos ou beneficiários com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) e 
inferior a 18 (dezoito) anos serão devidamente assistidos em conjunto 
por seus pais, com poder familiar; na falta ou impedimento de um deles, 
o outro o assistirá.  Na falta de ambos, o menor será assistido pelo tutor 
ou curador, conforme estabelecido em Lei.

 - A partir de 21 anos é necessário apenas a certidão de nascimento e rG.

•	 Formulário Autorização de Crédito em Conta Corrente.

III. Do Evento Coberto:

•	 Laudo médico atestando a ocorrência do Evento Coberto;

•	 Carta com breve relato do ocorrido contendo os dados do Bilhete de seguro;

•	 Cópia da fatura do Cartão Visa comprovando que o valor total das passagens 
foi pago com um Cartão Visa;

•	 Atestado de Óbito e Laudo de Necropsia (Para a cobertura de Traslado de 
Corpo);

•	 Bilhetes e/ou comprovantes de passagens não utilizados;

•	 Boletim de ocorrência Policial;

•	 Laudo de perícias realizadas.

O prazo para o pagamento das indenizações é de 30 (trinta) dias, contados 
a partir da data em que tiverem sido entregues todos os documentos 
básicos. 

A SEGURADORA SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR QUALQUER OUTRO 
DOCUMENTO QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ANÁLISE E CONCLUSÃO DO 
PROCESSO.

No caso de solicitação de documentos e/ou informações complementares, 
mediante dúvida fundada e justificável, este prazo será suspenso, e a 
contagem do prazo voltará a correr a partir do dia útil subsequente àquele 
em que foram completamente atendidas as exigências.
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C.9. O que não está incluso no(s) 
benefício(s) do Programa SEMI Serviços de 
Emergência Médica  Internacional?
rECoMENDAMos A LEITUrA DAs CoNDIçÕEs GErAIs E EsPECIAIs Do sEGUro 
DIsPoNÍVEIs No sITE http://www.aig.com.br/condicoes-gerais_3012_638282.html 
PArA A CoMPrEENsÃo INTEGrAL Dos CoNCEITos EMPrEGADos, BEM CoMo 
PArA o CoNHECIMENTo Dos rIsCos CoBErTos E EXCLUsÕEs APLICÁVEIs As 
CoBErTUrAs Do ProGrAMA.

Além dos RISCOS EXCLUÍDOS comuns a todas as coberturas previstas nas 
condições gerais, para este Programa, excluem-se:

a. TRATAMENTO, COMPLICAÇÕES OU EFEITOS SECUNDÁRIOS QUE 
RESULTAREM DO CONSUMO DE REMÉDIOS POR UMA DOENÇA 
PSICOLÓGICA; O TRATAMENTO DE UMA DOENÇA PSICOLÓGICA; A 
CONSULTA E O TRATAMENTO DETERMINADOS POR UM PSIQUIATRA OU 
PSICÓLOGO; DOENÇAS, LESÕES E DESPESAS QUE SURJAM DO USO DE 
NARCÓTICOS, REMÉDIOS OU MEDICAÇÃO TOMADOS SEM PRESCRIÇÃO 
MÉDICA; E O TRATAMENTO DO ALCOOLISMO OU TODO TIPO DE 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA E QUALQUER COMPLICAÇÃO QUE SURJA 
DELES, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, SERVIÇOS OU PROGRAMAS 
PARA O TRATAMENTO DO ALCOOLISMO E A DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

b. QUALQUER COMPLICAÇÃO DEVIDA A GRAVIDEZ, PARTO, ABORTO 
ESPONTÂNEO OU PROVOCADO, INCLUSIVE QUANDO ACONTECER 
DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DA GRAVIDEZ.

c. TRATAMENTO OU COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELO VÍRUS 
DE IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) OU O SINDROME DE 
IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS), E O COMPLEXO RELACIONADO 
COM O AIDS (ARC, POR SUAS SIGLAS EM INGLÊS). TRATAMENTO DE 
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.

d. TODO TRATAMENTO QUIROPRÁTICO; TRATAMENTO HOMEOPÁTICO; 
ACUPUNTURA, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA.

e. TODO TRATAMENTO OU SERVIÇO FORNECIDO POR INSTITUIÇÕES 
OU CENTROS DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO, INSTITUIÇÕES OU 
CENTROS DE TRATAMENTO GERIÁTRICO, E INSTITUIÇÕES QUE NÃO 
SEJAM HOSPITAIS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO, BANHOS TERMAIS, 
SPAS E CLÍNICAS DE HIDROTERAPIA.

f. TODO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO OU DE ORTODÔNTICO, SALVO NO 
CASO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE EMERGÊNCIA.

g. EXAMES DIAGNÓSTICOS OU TESTES QUE FAZEM PARTE DE ESTUDOS 
FÍSICOS DE ROTINA OU TRATAMENTO PROGRAMADO, INCLUINDO, MAS 
NÃO LIMITADO, O SEGUINTE: VACINAS; EXAMES DE VISTA E AUDIÇÃO 
DE ROTINA; OFTALMOLOGIA E CORREÇÃO DA VISTA; ÓCULOS; LENTES 
DE CONTATO; APARELHOS AUDITIVOS E QUALQUER MANUTENÇÃO 
OU AJUSTES; PROTESE; COMPRA OU ALUGUEL DE UMIDIFICADORES, 
ATOMIZADORES, CAMINHADORES OU BENGALAS, INALADORES, 
EQUIPAMENTOS DE EXERCÍCIO OU SIMILARES.

h. CIRURGIA PLÁSTICA COSMÉTICA, SALVO CIRURGIA RECONSTRUTIVA 
REALIZADA COMO RESULTADO DE UM ACIDENTE OU DE UMA 
EMERGÊNCIA MÉDICA.

i. TRASPLANTES DE ÓRGÃOS OU O TRANSPORTE DELES.

j. TRATAMENTOS PODOLÓGICOS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO, 
CALOS, PÉS CHATOS, ARCOS FRACOS, DOENÇAS CONGÉNITAS E TODO 
TIPO DE PROTESE.

k. TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO SEXUAL OU PROBLEMAS SEXUAIS. 
SERVIÇOS OU CUIDADOS RELACIONADOS COM A ESTERILIDADE 
MASCULINA OU FEMININA. SERVIÇOS OU CUIDADOS RELACIONADOS 
COM O CONTROLE DA NATALIDADE.

l. QUALQUER TRATAMENTO QUE NÃO ESTIVER RELACIONADO COM UM 
ACIDENTE PESSOAL OU EMERGÊNCIA MÉDICA. 

m. QUALQUER TIPO DE SERVIÇO OU CUIDADO RECEBIDO PELO SEGURADO 
OU BENEFICIÁRIO RELACIONADO AO CONTROLE DE PESO OU 
TRATAMENTO DA OBESIDADE, SEJA EM FORMA DE DIETA, INJEÇÃO DE 
LÍQUIDOS, MEDICAÇÃO OU CIRURGIA DE QUALQUER TIPO. 

n. TRATAMENTO DE QUALQUER EMERGÊNCIA MÉDICA, ACIDENTE 
PESSOAL OU DESPESAS INCIDENTAIS QUE RESULTAREM DIRETA OU 
INDIRETAMENTE DA PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO EM GUERRAS, 
REVOLUÇÕES, DISTÚRBIOS CIVIS, CONSPIRAÇÕES, MOTINS, DISTÚRBIOS 
PÚBLICOS, CASOS DE FORÇA MAIOR, GREVES, ATOS DE SABOTAGEM, 
GUERRAS CIVIS OU INTERNACIONAIS, REVOLTAS, TERRORISMO OU 
QUALQUER ATIVIDADE CRIMINOSA OU ILEGAL, SEJA COMO AUTOR, 
CÚMPLICE OU EM QUALQUER OUTRO CARÁTER, INCLUINDO, SEM 
CARÁTER TAXATIVO, BRIGAS FÍSICAS INICIADAS PELO BENEFICIÁRIO.

o. QUALQUER TIPO DE DESPESAS DE HOTEL, RESTAURANTE, TÁXI, 
CELULAR OU QUALQUER OUTRA DESPESA DE TELEFONIA OU DADOS, 
RELACIONADOS OU NÃO COM UMA EMERGÊNCIA MÉDICA OU 
ACIDENTE PESSOAL.

p. TARIFAS BANCÁRIAS E IMPOSTOS APLICADOS SOBRE TRANSAÇÕES DE 
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS.

q. QUALQUER CUSTO DE ATENDIMENTO OU TRATAMENTO MÉDICO 
ASSUMIDO PELO SEGURADO DEPOIS DA FINALIZAÇÃO DA VIAGEM, 
RELACIONADO OU NÃO COM UM ACIDENTE PESSOAL OU EMERGÊNCIA 
MÉDICA, QUE APARECEU OU FOI DIAGNOSTICADA DURANTE A VIAGEM 
DO SEGURADO.

r. QUALQUER TRATAMENTO OU SERVIÇO QUE NÃO SEJA FORNECIDO 
ESPECIFICAMENTE NESTE BENEFÍCIO.

s. DESPESAS POR REGISTROS MÉDICOS.

t. QUALQUER TRATAMENTO, CHECK-UP OU SERVIÇO MÉDICO CONHECIDO 
ANTES DO COMEÇO DA VIAGEM, OU DESPESAS MÉDICAS INCORRIDAS 
QUANDO A VIAGEM TENHA SIDO REALIZADA PARA O FIM ESPECÍFICO 
DE ASSEGURAR O TRATAMENTO MÉDICO.

u. TRATAMENTO DE UMA EMERGÊNCIA MÉDICA OU ACIDENTE PESSOAL 
QUE DECORRA DA PRÁTICA DE UM ESPORTE OU ATIVIDADE, QUE SEJA 
DE FORMA PROFISSIONAL OU AMADORA, OU QUALQUER OUTRO 
ESPORTE OU ATIVIDADE QUE POSSAM SUPOR UM RISCO PARA A VIDA DO 
SEGURADO, PRODUZIDO OU NÃO POR PRÓPRIA IRRESPONSABILIDADE, 
FALTA DE HABILIDADE, OU FALTA DE EXPERIÊNCIA DO SEGURADO, 
INCLUINDO, MAS NÁO LIMITADO, AS SEGUINTES: 

a. PARAQUEDISMO

b. PARAPENTE

c. ASA-DELTA

d. CONDUÇÃO DE VEÍCULOS FORA DA ESTRADA (OFF-ROAD)

e. ALPINISMO

f. ESPORTES DE INVERNO QUE NÃO SEJAM PRATICADOS EM 
LOCAL APROPRIADO SOB CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 
NORMAIS

g. CORRIDA DE CARROS

h. MOTOCICLISMO E QUALQUER TIPO DE CORRIDAS SALVO AS 
COMPETIÇÕES A PÉ 

i. VIAGENS EM BALÃO DE AR QUENTE

w. TRATAMENTO DE UMA EMERGÊNCIA MÉDICA OU ACIDENTE 
QUE RESULTAR DO DESCUMPRIMENTO DAS LEIS, REGRAS, 
REGULAMENTAÇÕES OU NORMAS DE SEGURANÇA NORMAL VIGENTES 
NO LOCAL ONDE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS MÉDICOS.
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Seção D. Disposições Finais
Em caso de divergência entre este guia e as Condições Gerais do Seguro, 
prevalecerão sempre as disposições estabelecidas nas Condições Gerais 
do Seguro aceita e em vigor na jurisdição em que seu Cartão Visa foi 
emitido. No Brasil, a cobertura de seguro é oferecida pela AIG Seguros 
Brasil S/A. Para completo acesso às Condições Gerais do seguro acesse 
http://www.aig.com.br/condicoes-gerais_3012_638282.html

As coberturas passam a ser válidas a partir da emissão do bilhete.

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

Bilhete de Seguro Viagem Processo SUSEP nº 15414.900.762/2015-16 
garantido pela AIG Seguros Brasil S/A, CNPJ/MF n.º 33.040.981/0001-50.

 

Ouvidoria AIG 0800 724 0219 

SAC AIG 0800 726 6130
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