A Central Nacional
Unimed tem
sempre um plano
que fala com você.

MANUAL DE ASSISTÊNCIAS
Assistência Viagem Nacional

ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL

Sua viagem com mais conforto e segurança.
A Assistência Viagem Nacional oferece serviços exclusivos para
garantir uma viagem tranquila e com boas lembranças. Conﬁra:

Traslado médico/ remoção médica
Assistência médica

Convalescença em hotel

Assistência odontológica

Retorno antecipado

de urgência

Transmissão de mensagens urgentes

Assistência farmacêutica

Retorno antecipado do usuário

Transporte sanitário

e do acompanhante

Transporte funerário
Regresso de menor
desacompanhado

Assistência na localização
de bagagem
Orientação por perda
de documento
Auxílio por extravio
da bagagem

Essa assistência é oferecida no plano Personal.
O usuário deve ter até 80 anos para desfrutar desta assistência.

ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL

Assistência médica

Atendimento médico-hospitalar, exames médicos
e internação hospitalar para tratamentos clínicos e/ou
cirúrgicos de emergência e urgência decorrentes de acidente
ou doenças súbitas e agudas em viagens nacionais.

Assistência
odontológica
de urgência

Assistência
farmacêutica

Atendimento inicial de emergência e urgência decorrente
de acidente ou doença súbita e aguda em viagens nacionais.

Prestação de serviços para as despesas com medicamentos
prescritos pelo médico que prestou atendimento ao usuário
durante o período de viagem.

Transporte sanitário

Prestação de serviços de traslado para regresso do usuário
ao seu domicílio, caso não esteja em condições
de retornar como passageiro regular por motivo de acidente
ou doença súbita/aguda, ocorrido durante o período
de viagem, nas seguintes circunstâncias:
- Após a alta hospitalar;
- Após a estabilização do quadro clínico.

Transporte funerário

Em caso de falecimento do usuário durante o período da
viagem, o canal de assistência de atendimento tratará das
formalidades, garantindo o pagamento das despesas de
transporte, inclusive os gastos para o fornecimento da urna
funerária necessária ao traslado do corpo.

Regresso de menor
desacompanhado

Prestação de serviço no caso de acidente ou doença súbita
do usuário que, durante a viagem, esteja acompanhado de
um menor de 18 anos sob sua responsabilidade. Serão
fornecidas informações sobre procedimentos para embarque
do menor.

Traslado médico/
remoção médica

Remoção ou transferência do usuário para uma clínica
ou hospital mais próximo em condições de atendê-lo, caso
sofra um acidente ou doença súbita durante a viagem, e não
haja recursos no local para seu atendimento.

Convalescença
em hotel

Em caso de acidente ou doença súbita e aguda, ocorrido
durante o período da viagem, prestação de serviço para
reserva de diária em hotel, além de alimentação, se o médico
responsável pelo atendimento do usuário e o médico da
Assistência determinarem que terá de prolongar sua estadia
após alta hospitalar.

Retorno antecipado

Transporte do usuário em classe econômica ao local de
moradia habitual, caso haja necessidade de interromper
a viagem por falecimento do seu cônjuge, pais, ﬁlhos e/ou
irmãos.

Retorno antecipado
do usuário e do
acompanhante

Transporte de regresso antecipado do usuário e do (a)
acompanhante de viagem ao local de moradia habitual, na
classe econômica, em caso de acidente, doença súbita ou
aguda ocorrido durante o período de viagem, desde que haja
internação médica e hospitalar.

Assistência na
localização
da bagagem

Se a bagagem for extraviada durante o transporte, sob
a responsabilidade da companhia aérea, o canal de
assistência de atendimento fornecerá orientação para
sua localização. Para utilizar esse serviço, o usuário deverá
informar o número do PIR (Personal Irregularity Report/
Formulário de Irregularidade), fornecido pela companhia
aérea.

Orientação por perda
de documento

Prestação de serviço em caso de perda, roubo ou furto
dos cartões de crédito ou de qualquer documento
imprescindível ao prosseguimento da viagem, com
orientação sobre endereço e telefone para cancelamento
de cartões e contato de companhia aérea para ajuda nos
procedimentos necessários.

Auxílio por extravio
da bagagem

Em caso de extravio da bagagem do usuário, em vôo de ida
regular (comercial) em viagens nacionais, o fato deverá
ser comunicado imediatamente à companhia aérea.
O usuário deverá obter uma prova por escrito desta
notiﬁcação (formulário PIR). Caso a bagagem não seja
recuperada dentro de 24 horas, contadas a partir da
notiﬁcação, o Canal de atendimento da assistência auxiliará
o usuário na aquisição de itens de primeira necessidade,
aqueles relacionados à higiene pessoal, e itens de vestuário
para o uso até a localização da bagagem.

Transmissão de
mensagens urgentes

Prestação de serviço para transmissão de mensagens
urgentes por telefone, desde que se reﬁram a acidente
ou doença súbita ou aguda durante a viagem.

IMPORTANTE
Os detalhes e especiﬁcações de quaisquer itens descritos neste manual,
bem como os registros de produtos elegíveis para cada assistência, estão no
Regulamento de Assistências (disponível no Canal exclusivo do Beneﬁciário).
Acesse com seus dados em: centralnacionalunimed.com.br/beneﬁciario
Mantenha os seus dados cadastrais, como o endereço e CNPJ da empresa, sempre
atualizados, pois os serviços só serão realizados após a conﬁrmação destes dados
no sistema.

Canal de Atendimento de Assistência: 0800 727 3045
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