REGULAMENTO VIDA MELHOR – CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO E USO DO CARTÃO VIDA MELHOR E DO
PROGRAMA VIDA MELHOR – PESSOA FÍSICA
ATHUS BRASIL ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. com sede na Cidade de Belém, estado do Pará, na Avenida
Governador José Malcher, n° 815 — Sobreloja 03 — CEP 66.055-260, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.165.571/0001-25,
doravante denominada “ATHUS BRASIL”, define e estabelece os critérios e as regras de acesso e uso do CARTÃO VIDA
MELHOR e do PROGRAMA VIDA MELHOR, nos termos e condições abaixo.
IMPORTANTE: LEIA ESTE REGULAMENTO COM ATENÇÃO. APÓS LER E CONCORDAR COM OS TERMOS DESTE
REGULAMENTO, O ASSOCIADO MANIFESTARÁ SUA ADESÃO AO REGULAMENTO VIDA MELHOR PARA ACESSO E USO
DO CARTÃO VIDA MELHOR, A PARTIR DE UM DOS SEGUINTES EVENTOS (O QUE OCORRER PRIMEIRO):
(i) assinatura da proposta de adesão do CARTÃO VIDA MELHOR, seja através de meio físico ou eletrônico
disponibilizado pela ATHUS BRASIL;
(ii) desbloqueio do CARTÃO VIDA MELHOR; e/ou
(iii) mediante qualquer outra manifestação inequívoca de vontade do ASSOCIADO.
O ASSOCIADO poderá ainda, aderir ao REGULAMENTO VIDA MELHOR para ter acesso e utilizar os serviços e benefícios
do PROGRAMA VIDA MELHOR, a partir de um dos seguintes eventos (o que ocorrer primeiro):
(i) assinatura do termo de adesão ao REGULAMENTO VIDA MELHOR, seja através de meio físico ou eletrônico
disponibilizado pela ATHUS BRASIL;
(ii) pagamento da TAXA ASSOCIATIVA;
(iii) após a primeira utilização dos serviços e/ou benefícios oferecidos pela ATHUS BRASIL através do PROGRAMA VIDA
MELHOR; e/ou
(iv) mediante qualquer outra manifestação inequívoca de vontade do ASSOCIADO.
O ASSOCIADO declara que tem ciência clara e inequívoca de que o CARTÃO e o PROGRAMA VIDA MELHOR NÃO É UM
SEGURO DE SAÚDE ou PLANO DE SAÚDE.
TÍTULO I - DAS DEFINIÇÕES GERAIS
1.1. Para perfeito entendimento e interpretação deste REGULAMENTO serão adotadas as definições abaixo, grafadas
em caixa alta, utilizadas no singular ou no plural:
1.2. ATHUS BRASIL – Empresa administradora do Programa Vida Melhor e do Cartão Vida Melhor.
1.3. PROGRAMA VIDA MELHOR ou simplesmente PROGRAMA – Significa a prestação de serviços oferecida pela
ATHUS BRASIL e contratada pelo ASSOCIADO, portador do CARTÃO, que permite ao ASSOCIADO acesso organizado
aos CREDENCIADOS e a obtenção de BENEFÍCIOS EXTRAS e/ou preços diferenciados na aquisição de produtos e/ou
serviços oferecidos exclusivamente pelos CREDENCIADOS e/ou parceiros comercias da ATHUS BRASIL devidamente
identificados, composto por vários participantes, pessoas físicas ou jurídicas, com as quais a ATHUS BRASIL possui
contrato ou convênio.
1.4. REGULAMENTO VIDA MELHOR ou simplesmente REGULAMENTO— Significa este regulamento devidamente
registrado e disponibilizado no SITE VIDA MELHOR para ciência e consulta do ASSOCIADO, seus respectivos anexos e
aditivos bem como qualquer outro documento alusivo firmado entre as PARTES.
1.5. CARTÃO – Significa o instrumento de identificação e de pagamento (pré-pago ou pós-pago), físico ou virtual,
configurado ou apresentado sob a forma de cartão plástico, disponibilizado pelo EMISSOR autorizado pela ATHUS
BRASIL, para uso nos CRENDENCIADOS pelo ASSOCIADO, capaz de realizar várias funções relacionadas às
TRANSAÇÕES. Para os fins do REGULAMENTO VIDA MELHOR, o termo CARTÃO poderá ser empregado para os
CARTÕES emitidos pela ATHUS BRASIL e/ou por terceiros EMISSORES.
1.6. CARTÃO VIDA MELHOR — Significa o instrumento de identificação e de pagamento, físico ou virtual, configurado
ou apresentado sob a forma de cartão plástico, capaz de realizar várias funções relacionadas às TRANSAÇÕES,
disponibilizado pela ATHUS BRASIL para uso do ASSOCIADO, aceito nos CREDENCIADOS e quando for o caso, desde
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que disponibilizado pela ATHUS BRASIL e contratado pelo ASSOCIADO, dentro da rede de CREDENCIADOS da
BANDEIRA.
1.7. CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO (“CARTÃO ID”) - Significa o instrumento de identificação do ASSOCIADO que participa
do PROGRAMA VIDA MELHOR, configurado ou apresentado sob a forma de cartão plástico cedido pela ATHUS BRASIL
ao ASSOCIADO, para apresentação nos CREDENCIADOS e parceiros comerciais da ATHUS BRASIL participantes do
PROGRAMA VIDA MELHOR.
1.17.1. Tanto o CARTÃO VIDA MELHOR quanto o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO (CARTÃO ID) serão identificados
unicamente como CARTÃO.
1.8. SENHA DO CARTÃO — Significa o conjunto de números de identificação vinculado a um CARTÃO, fornecido pela
ATHUS ou pelo EMISSOR, sob o sigilo do ASSOCIADO, que constitui, para todos os efeitos, a identificação e assinatura
eletrônica do CARTÃO vinculado ao ASSOCIADO e a expressão inequívoca de sua vontade de realizar uma TRANSAÇÃO.
1.9. CLIENTE ASSOCIADO ou simplesmente “ASSOCIADO” — Significa a pessoa física qualificada no termo de adesão
ao REGULAMENTO VIDA MELHOR e/ou na proposta de adesão do CARTÃO VIDA MELHOR, que adere a este
REGULAMENTO. O ASSOCIADO TITULAR é aquele responsável pela adesão ao REGULAMENTO VIDA MELHOR e o
ASSOCIADO DEPENDENTE os demais inscritos por ele.
1.10. PARTE OU PARTES – Significa o ASSOCIADO e/ou a “ATHUS BRASIL”.
1.11. BANDEIRA — Significa a pessoa jurídica, responsável pela instituição e criação das regras e procedimentos que
disciplinam a prestação dos serviços de pagamento ao público, que quando for o caso, cede ao EMISSOR o direito de
usar sua(s) marca(s) e sua rede de CREDENCIADOS ou a CREDENCIADOS DA BANDEIRA.
1.12. EMISSOR — Significa a empresa nacional ou estrangeira, instituição bancária ou não, autorizada pela BANDEIRA
a conceder, disponibilizar e emitir CARTÕES para uso do ASSOCIADO nos CREDENCIADOS e/ou CREDENCIADOS DA
BANDEIRA e que, quando for o caso, é responsável pela administração dos cartões.
1.13. CREDENCIADO — Significa a pessoa física ou jurídica, fornecedora de produtos e/ou serviços, constituída e
localizada no território nacional, habilitada e autorizada pela ATHUS BRASIL a participar do PROGRAMA VIDA MELHOR
e aceitar o CARTÃO, onde o ASSOCIADO poderá realizar TRANSAÇÕES, observados os termos e as condições
estabelecidas neste REGULAMENTO.
1.14. CREDENCIADO DA BANDEIRA – Significa a pessoa física ou jurídica, fornecedora de produtos ou prestadora de
serviços, autorizada e credenciada à rede da BANDEIRA, onde o ASSOCIADO poderá utilizar o CARTÃO VIDA MELHOR,
como meio de pagamento para realizar TRANSAÇÕES, desde que tal funcionalidade tenha sido previamente
disponibilizada pela ATHUS BRASIL e contratada pelo ASSOCIADO.
1.14.1. Tanto o CREDENCIADO quanto o CREDENCIADO DA BANDEIRA serão identificados unicamente como
CREDENCIADOS.
1.15. GUIA DA REDE CREDENCIADA — Significa a relação dos CREDENCIADOS e/ou parceiros comerciais da ATHUS
BRASIL onde são aceitos o CARTÃO, nos termos e condições deste REGULAMENTO, disponibilizado pela ATHUS BRASIL
para consulta do ASSOCIADO no SITE VIDA MELHOR.
1.16. POLÍTICA COMERCIAL DE CREDENCIADOS E PARCEIROS — Significa as políticas (condições, preços, descontos,
promoções, dentre outros) praticadas na comercialização de produtos e serviços pelos CREDENCIADOS e/ou parceiros
comerciais da ATHUS BRASIL, onde são aceitos o CARTÃO, nos termos e condições deste REGULAMENTO.
1.17. REDE VIDA MELHOR — Significa o conjunto de regras e procedimentos que disciplinam a prestação de serviços
de pagamento ao público, através do uso do CARTÃO, oferecidos pela ATHUS BRASIL ao ASSOCIADO, aceitos por mais
de um CREDENCIADO, composto por vários participantes, pessoas físicas ou jurídicas.
1.18. BENEFÍCIOS EXTRAS — Consistem na concessão ou disponibilização de produtos e/ou serviços pela ATHUS
BRASIL ao ASSOCIADO, tais como: programas de desconto em medicamentos, aconselhamento de saúde por telefone,
assistência e/ou seguros diversos (vida, auto, residência, etc.), sorteio em dinheiro, título de capitalização, previdência
privada, consórcios, empréstimo consignado, cartões de crédito / pré-pago, promoções e desconto de produtos
diversos, entre outros. Os BENEFÍCIOS EXTRAS serão disponibilizados de acordo o tipo de plano contratado pelo
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ASSOCIADO, como também poderá ser contratado individualmente, a depender da política praticada pela ATHUS
BRASIL.
1.19. PORTAL VIDA MELHOR ou SITE VIDA MELHOR — Significa a página na internet, cujo endereço é
www.cartaovidamelhor.com.br, que oferece informações, vantagens e serviços on-line ao ASSOCIADO.
1.20. REVENDEDOR — Significa a pessoa jurídica ou física com a qual a ATHUS BRASIL mantém contrato, convênio ou
acordo comercial, autorizada a realizar, dentre outras atividades, a venda e/ou divulgação do CARTÃO VIDA MELHOR
em meios físicos ou digitais.
1.21. DADOS DO ASSOCIADO — Significam as informações do ASSOCIADO indicadas no termo de adesão ao
REGULAMENTO VIDA MELHOR, na proposta de adesão do CARTÃO VIDA MELHOR e/ou na inclusão de um NOVO
ASSOCIADO DEPENDENTE pelo ASSOCIADO TITULAR, além de outras que poderão ser necessárias para realizar uma
TRANSAÇÃO a critério da ATHUS BRASIL, tais como: número do CARTÃO, data de vencimento do CARTÃO, bem como
todas as informações presentes na tarja magnética do CARTÃO, além de toda e qualquer SENHA DO ASSOCIADO
relacionada ao seu uso e os códigos de segurança, que integram a base de dados da ATHUS BRASIL, quando da adesão
do ASSOCIADO ao REGULAMENTO VIDA MELHOR .
1.22. CONTA DO ASSOCIADO — Significa o registro no banco de dados da ATHUS BRASIL, mantido em nome do
ASSOCIADO, representativo do CARTÃO VIDA MELHOR, onde são escrituradas todas as informações de DADOS DO
ASSOCIADO.
1.23. SENHA DA CONTA DO ASSOCIADO — Significa o conjunto de números de identificação individual do ASSOCIADO
que permite a ATHUS BRASIL autenticar o ASSOCIADO para o acesso a CONTA DO ASSOCIADO.
1.24. CONTA DE PAGAMENTO ou CONTA CORRENTE – Significa o registro no banco de dados da ATHUS BRASIL,
mantido em nome do ASSOCIADO, representativo do CARTÃO VIDA MELHOR, onde são escrituradas todos os créditos
e débitos referente a TRANSAÇÕES, TARIFAS, TAXAS ASSOCIATIVAS, PAGAMENTOS, RECARGAS entre outras
transações.
1.25. EXTRATO FINANCEIRO – Significa o extrato representativo da prestação de contas devida pela ATHUS BRASIL ao
ASSOCIADO pela utilização do CARTÃO na rede de CREDENCIADOS, disponível para consulta através do SITE VIDA
MELHOR. No EXTRATO FINANCEIRO serão discriminados ainda, todos os débitos e créditos relativos às TRANSAÇÕES,
TARIFAS, TAXAS ASSOCIATIVAS, PAGAMENTOS, RECARGAS e quaisquer outros lançamentos realizados e processadas
dentro da REDE VIDA MELHOR e/ou na rede de CREDENCIADOS DA BANDERIA bem como o SALDO DISPONÍVEL do
CARTÃO VIDA MELHOR.
1.26. SALDO DISPONÍVEL – Significa todo valor monetário relacionado com RECARGA, CRÉDITOS ou DÉBITOS
disponível na CONTA DE PAGAMENTO representada pelo CARTÃO VIDA MELHOR, no momento da consulta ou da
realização da TRANSAÇÃO.
1.27. CARGA ou RECARGA – Significa toda a inclusão de crédito na CONTA DE PAGAMENTO do ASSOCIADO, que é
representada e vinculada ao CARTÃO VIDA MELHOR, realizada nos PONTOS DE RECARGA ou através de outras
modalidades disponibilizados pela “ATHUS BRASIL” (boleto bancário, cartão de crédito, transferência bancária,
transferência entre contas de pagamento, etc.) e que, quando for o caso, estará sujeito à cobrança de TARIFA. A TARIFA
poderá variar de acordo valor financeiro da RECARGA, tipo de RECARGA e PONTO DE RECARGA (Pessoas físicas ou
jurídicas, instituições financeiras, administradoras de cartões, adquirentes de cartões de crédito, entre outros).
1.28. PONTO DE RECARGA – Significa a pessoa jurídica ou física com a qual a ATHUS BRASIL mantém contrato ou
convênio, autorizada a realizar dentre outras atividades, a RECARGA no CARTÃO VIDA MELHOR, mediante a cobrança
de TARIFAS. A lista com os PONTOS DE RECARGA será disponibilizada no SITE VIDA MELHOR para consulta do
ASSOCIADO.
1.29. CENTRAL DE ATENDIMENTO – Significa os canais de comunicação disponibilizados pela ATHUS BRASIL ao
ASSOCIADO indicados neste REGULAMENTO e/ou no SITE VIDA MELHOR, que servem para prestar esclarecimentos e
informações sobre o REGULAMENTO VIDA MELHOR, o PROGRAMA VIDA MELHOR e/ou o CARTÃO VIDA MELHOR.
1.30. TRANSAÇÃO — Significa toda e qualquer movimentação financeira relacionada à posse e utilização do CARTÃO
tais como: aquisições de produtos e serviços oferecidos pelos CREDENCIADOS, CREDENCIADOS DA BANDEIRA e/ou
pela ATHUS BRASIL, realizadas pelo ASSOCIADO por telefone, pessoalmente ou por qualquer meio eletrônico.
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1.31. COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO — Significa o documento padronizado pela ATHUS BRASIL ou pela BANDEIRA,
que poderá ser emitido por equipamento ou preenchido pelos CREDENCIADOS e/ou CREDENCIADOS DA BANDEIRA,
após a confirmação da TRANSAÇÃO.
1.32. CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO (“NSU”) — Significa o conjunto de caracteres gerados e fornecidos pelo EMISSOR e
informados ao CREDENCIADO, para no momento da TRANSAÇÃO identificar se: (i) o CARTÃO consultado não se
encontra bloqueado ou cancelado, (ii) o valor e a modalidade da TRANSAÇÃO são aprovados pela ATHUS BRASIL ou
pelo EMISSOR, e (iii) se existe SALDO DISPONÍVEL ou limite de crédito disponível.
1.33. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO — Significa o processo pelo qual o ASSOCIADO portador do CARTÃO, cancela
ou desiste de uma TRANSAÇÃO, através da formalização deste ato, desde que exista expressa concordância do
EMISSOR, da ATHUS BRASIL, do CREDENCIADO e/ou CREDENCIADO DA BANDEIRA, nos prazos e condições definidos
neste REGULAMENTO ou pela BANDEIRA.
1.34. ASSINATURA EM ARQUIVO – Significa o procedimento que, quando habilitado pelo EMISSOR, possibilita ao
ASSOCIADO portador do CARTÃO, realizar as TRANSAÇÕES sem a sua presença física para assinar o COMPROVANTE
DE TRANSAÇÃO ou digitar a SENHA DO ASSOCIADO.
1.35. CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO ("CHARGEBACK") — Significa o processo de devolução e/ou estorno de uma
TRANSAÇÃO por contestação do ASSOCIADO ou do EMISSOR, de acordo com as regras e prazos definidos pela
BANDEIRA e/ou neste REGULAMENTO.
1.36. TARIFA – Significa os valores cobrados do ASSOCIADO portador do CARTÃO VIDA MELHOR nos PONTOS DE
RECARGA ou pela ATHUS BRASIL referente à emissão do CARTÃO, RECARGA, emissão de 2ª via de comprovantes e
documentos, emissão de 2ª via do plástico do CARTÃO, estorno, resgate de saldo, entre outros, desde que
previamente contratadas pelo ASSOCIADO. Os valores das taifas serão disponibilizados através do SITE VIDA MELHOR.
1.37. TAXA ASSOCIATIVA ou MENSALIDADE – Significa o valor discriminado no termo de adesão ao REGULAMENTO
VIDA MELHOR, devido a ATHUS BRASIL pelo ASSOCIADO pela disponibilização dos serviços oferecidos através do
PROGRAMA VIDA MELHOR. A TAXA ASSOCIATIVA varia de acordo o PLANO, TIPO DE ASSOCIADO e BENEFÍCIOS
disponibilizados aos ASSOCIADOS.
TÍTULO II – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO E USO DO CARTÃO VIDA MELHOR
CAPÍTULO 1 - OBJETO
1.1. Este Título se aplica aos ASSOCIADOS portadores do CARTÃO VIDA MELHOR, define e regula as condições de:
1.1.1. Acesso aos CREDENCIADOS e/ou CREDENCIADOS DA BANDEIRA pelos ASSOCIADOS quando relacionados ao uso
do CARTÃO VIDA MELHOR para realizar as TRANSAÇÕES, observadas as condições e regras dispostas no ”Título III”
deste REGULAMENTO.
1.1.2. Bloqueio, impedimento, suspensão do uso ou cancelamento do CARTÃO VIDA MELHOR.
1.1.3. Emissão e administração do CARTÃO VIDA MELHOR bem como as condições para que o ASSOCIADO adicione
créditos em sua CONTA DE PAGAMENTO representada pelo CARTÃO VIDA MELHOR.
1.1.4. Entrega e desbloqueio do CARTÃO VIDA MELHOR, processamento das TRANSAÇÕES, o relacionamento do
ASSOCIADO com os CREDENCIADOS e CREDENCIADOS DA BANDEIRA, quando for o caso.
1.1.5. Pagamento das obrigações previstas neste REGULAMENTO, vinculadas à posse e uso do CARTÃO VIDA MELHOR
pelo ASSOCIADO, quando relacionados às TARIFAS, sem prejuízo da TAXA ASSOCIATIVA devida pela disponibilização e
utilização dos serviços e benefícios do PROGRAMA VIDA MELHOR prevista no “Título III” do REGULAMENTO VIDA
MELHOR; e
1.1.6. Prestação de contas da ATHUS BRASIL ao ASSOCIADO mediante a garantia de acesso ao EXTRATO FINANCEIRO
e/ou das informações a que se referem, através do SITE VIDA MELHOR, da CENTRAL DE ATENDIMENTO ou através de
outros canais disponibilizados pela ATHUS BRASIL e informados ao ASSOCIADO.
CAPÍTULO 2 – CARTÃO VIDA MELHOR
2.1. O CARTÃO VIDA MELHOR é concedido ao ASSOCIADO a exclusivo critério da ATHUS BRASIL após aprovar a
proposta de adesão ao REGULAMENTO e o pagamento da TAXA ASSOCIATIVA. O ASSOCIADO também poderá adquirir
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o CARTÃO VIDA MELHOR antes do aceito do REGULAMENTO através da rede de REVENDEDORES. Neste caso
específico, a adesão do REGULAMENTO ocorrerá após a aquisição do CARTÃO VIDA MELHOR, e ficará a critério da
ATHUS BRASIL aprovar a proposta de adesão.
2.1.1. Cada CARTÃO VIDA MELHOR emitido será vinculado a uma única CONTA DE PAGAMENTO nominativa ao
ASSOCIADO TITULAR onde será realizado o aporte dos valores relacionados com a RECARGA e descontados os valores
das TRANSAÇÕES realizadas pelo ASSOCIADO bem e de eventuais TARIFAS, quando aplicáveis.
2.1.2. O ASSOCIADO TITULAR poderá cadastrar ASSOCIADOS DEPENDENTES, sendo que estes ficarão vinculados à
CONTA DE PAGAMENTO do ASSOCIADO TITULAR. A critério exclusivo da ATHUS BRASIL e conforme regras por ela
definidas, a CONTA DE PAGAMENTO terá apenas um CARTÃO vinculado a todos os ASSOCIADOS, TITULAR e seus
respectivos DEPENDENTES, ou seja, será um único CARTÃO para utilização de todos os ASSOCIADOS vinculados ao
TITULAR.
2.2. O CARTÃO VIDA MELHOR é emitido com numeração individual e sem a identificação do ASSOCIADO vinculados ao
CARTÃO. A critério da ATHUS BRASIL e conforme regras por ela definidas, no CARTÃO VIDA MELHOR também poderá
constar outros dados, tais como o nome do ASSOCIADO, número de identificação, a data de validade do plástico,
identificação do EMISSOR, marcas ou logomarcas vinculadas à REDE VIDA MELHOR, quando for o caso, dentre outras
informações.
2.3. A ATHUS BRASIL poderá emitir, segundo critérios de análises próprios, mediante solicitação do ASSOCIADO, o
CARTÃO VIDA MELHOR bandeirado para uso nos CREDENDIADOS DA BANDEIRA.
2.4. O CARTÃO VIDA MELHOR uma vez emitido e entregue ao ASSOCIADO poderá ser utilizado como instrumento de
pagamento para realizar as TRANSAÇÕES nos CREDENCIADOS e/ou CREDENCIADOS DA BANDEIRA, quando for o caso,
desde que exista SALDO DISPONÍVEL na CONTA DE PAGAMENTO vinculada e representada pelo CARTÃO VIDA MELHOR
e observadas às demais condições previstas no “Título III” do REGULAMENTO, se aplicáveis.
2.5. A apresentação do CARTÃO VIDA MELHOR nos CREDENCIADOS e parceiros comerciais da ATHUS BRASIL não
permite que o ASSOCIADO participe automaticamente do PROGRAMA VIDA MELHOR, para isso, deverá aderir ao
REGULAMENTO nos termos e condições estabelecidas no “Título III” do REGULAMENTO.
2.6. Após a aprovação da proposta de adesão pela ATHUS BRASIL e o da TAXA ASSOCIATIVA, o CARTÃO VIDA MELHOR
e a SENHA DO CARTÃO serão entregues ao ASSOCIADO ou enviados via postal no endereço indicado na proposta de
adesão. No caso do ASSOCIADOS que adquiriu o CARTÃO antecipadamente, será dispensado o envio do CARTÃO e
SENHA.
2.7. O ASSOCIADO poderá trocar a SENHA DA CONTA e a SENHA DO CARTÃO exclusivamente pelo SITE VIDA MELHOR
ou ainda, através de outros canais disponibilizados pela ATHUS BRASIL.
2.8. Quando a adesão ao REGULAMENTO VIDA MELHOR ocorrer à distância, via CENTRAL DE ATENDIMENTO, ou SITE
VIDA MELHOR, ou televendas, ou sites de parceiros autorizados pela ATHUS BRASIL, o CARTÃO VIDA MELHOR e a
SENHA DO CARTÃO serão enviados ao endereço indicado na proposta de adesão. O ASSOCIADO é responsável pela
atualização, manutenção e veracidade dos dados e informações indicadas na proposta de adesão.
2.9. O ASSOCIADO deverá zelar pela segurança e guarda do CARTÃO VIDA MELHOR, da SENHA DO CARTÃO e da SENHA
DA CONTA, na qualidade de fiel depositário, obrigando-se a guardá-los em lugar seguro, evitando-se assim, o seu uso
por terceiros.
2.10. O ASSOCIADO deverá manter atualizados junto a ATHUS BRASIL, os dados cadastrais indicados na proposta de
adesão, comunicando e encaminhando, de imediato, caso solicitado pela ATHUS BRASIL, a documentação
correspondente a toda e qualquer alteração ocorrida, especialmente em relação aos seus dados de qualificação,
endereços cadastrados (inclusive e-mails, telefones e celulares), sendo de sua exclusiva responsabilidade todas as
consequências decorrentes da omissão desta obrigação.
2.11. A ATHUS BRASIL disponibilizará, quando solicitado pelo ASSOCIADO, toda a correspondência oriunda do
REGULAMENTO para o endereço no Brasil indicado na proposta de adesão do CARTÃO VIDA MELHOR, ou outro que
venha a ser posteriormente informado, seja por escrito, por meio da CENTRAL DE ATENDIMENTO ou ainda, através de
outros canais disponibilizados pela ATHUS BRASIL.
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CAPÍTULO 3 - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO VIDA MELHOR
3.1. O ASSOCIADO é responsável pela correta e adequada utilização do CARTÃO VIDA MELHOR, obrigando-se ao aderir
ao REGULAMENTO, como também responsável por não o utilizar e não permitir que terceiros o utilizem para fins
ilícitos ou vedados na legislação vigente.
3.2. O CARTÃO VIDA MELHOR poderá ser utilizado pelo ASSOCIADO, desde que cumpridas todas as disposições e
obrigações aplicáveis previstas neste REGULAMENTO e exclusivamente para aquisição de produtos e/ou serviços nos
CREDENCIADOS e/ou CREDENCIADOS DA BANDEIRA, desde que tal funcionalidade tenha sido disponibilizada pela
ATHUS BRASIL e contratada pelo ASSOCIADO.
3.3. O ASSOCIADO deverá observar todas as regras previstas neste REGULAMENTO antes de utilizar o CARTÃO VIDA
MELHOR como meio de pagamento ou identificação nos CREDENCIADOS e/ou CREDENCIADOS DA BANDEIRA.
3.4. Para utilizar o CARTÃO na REDE CREDENCIADA e ter acesso a todos os benefícios, o ASSOCIADO deverá apresentar
ao CREDENCIADO o CARTÃO VIDA MELHOR juntamente com um documento de identificação oficial com foto (RG,
CNH, CTPS, carteira de conselhos profissionais, entre outros). A TRANSAÇÃO deverá ser autorizada, em tempo real
(on-line) mediante a digitação da SENHA DO CARTÃO e o ASSOCIADO deverá assinar o COMPROVANTE DE
TRANSAÇÃO.
3.4.1. Caso o ASSOCIADO seja menor de 18 anos de idade, o COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO deverá ser assinado por
um dos ASSOCIADOS, TITULAR ou DEPENDENTE, vinculados ao mesmo CARTÃO, com idade igual ou superior a 18 anos,
sob pena de cancelamento do cartão, sem prejuízo da ação de responsabilidade pertinente.
3.4.2. Caso a compra seja realizada por telefone ou por qualquer outro meio eletrônico, inclusive a Internet, a
assinatura ou a digitação da SENHA DO CARTÃO poderá ser substituída pela indicação do número do CARTÃO e/ou
algum outro dado cadastral, desde que o CREDENCIADO esteja autorizado a efetuar transações por meio de
ASSINATURA EM ARQUIVO.
3.5. O pagamento ao CREDENCIADO poderá ser realizado de duas formas: (i) através do CARTÃO VIDA MELHOR (saldo
disponível ou limite de crédito) ou (ii) diretamente ao estabelecimento na forma aceita pelo mesmo (dinheiro, cheque,
cartão de débito, cartão de crédito de outras bandeiras, boleto, dentre outras). A depender do estabelecimento,
produto ou serviço, o pagamento poderá ser realizado exclusivamente por uma das formas, ficando a critério
exclusivamente da ATHUS BRASIL tal definição.
3.5.1. A ATHUS BRASIL poderá autorizar novas formas de pagamentos das TRANSAÇÕES na REDE VIDA MELHOR desde
que comunicado previamente ao ASSOCIADOS.
3.6. As transações pagas através do CARTÃO, tanto pelo TITULAR quanto pelo DEPENDENTE, serão descontadas do
saldo do CARTÃO ou do LIMITE DE CRÉDITO. Caso não haja saldo ou LIMITE DE CRÉDITO disponível, a transação não
será autorizada. Neste caso o PORTADOR poderá optar por efetuar o pagamento direto ao estabelecimento, caso esta
forma de pagamento seja permitida e disponibilizada.
3.6.1. Caso a forma de pagamento seja através do CARTÃO e caso esteja utilizando um limite de crédito concedido
pela ATHUS BRASIL, este comprovante se constituirá em título executivo extrajudicial, e o ASSOCIADO passa a ser,
para a ATHUS BRASIL, devedor solidário e principal responsável pelo pagamento dos valores constantes no
COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO.
CAPÍTULO 4 – RECARGA E SALDO DISPONÍVEL
4.1. A RECARGA poderá ser realizada nos PONTOS DE RECARGA disponibilizados pela ATHUS BRASIL ou através de
qualquer outro meio disponibilizado pela ATHUS BRASIL para tal finalidade. Os locais dos PONTOS DE RECARGA estão
disponíveis para consulta no SITE VIDA MELHOR e/ou através da CENTRAL DE ATENDIMENTO.
4.2. A RECARGA poderá ser realizada, ainda, mediante pagamento de boleto bancário cedido pela ATHUS BRASIL em
nome do ASSOCIADO, com o valor definido pelo ASSOCIADO, respeitando as regras de valor mínimo de RECARGA
informados no SITE VIDA MELHOR, a ser creditado em sua CONTA DE PAGAMENTO representada pelo CARTÃO VIDA
MELHOR.
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4.2.1. O prazo que a ATHUS BRASIL possui para creditar os valores na CONTA DE PAGAMENTO do ASSOCIADO estará
sujeito ao prazo da efetiva compensação, a depender da forma de pagamento. O ASSOCIADO deverá consultar o
SALDO DISPONÍVEL antes de realizar qualquer TRANSAÇÃO.
4.3. A política de RECARGA com as respectivas regras, prazo de liberação do crédito, valores mínimos e máximos que
poderão ser atribuídos à CONTA DE PAGAMENTO, são definidos mediante critérios próprios da ATHUS BRASIL, que
poderá inclusive alterá-los, e disponibilizados no SITE VIDA MELHOR.
4.4. Do SALDO DISPONÍVEL poderá ser consumido ou subtraído as TAXAS ASSOCIATIVAS, TARIFAS, gastos e despesas
decorrentes da utilização do CARTÃO VIDA MELHOR, tributos, ressarcimentos e outros pagamentos devidos a ATHUS
BRASIL nos termos do REGULAMENTO VIDA MELHOR. O SALDO DISPONÍVEL será recomposto a cada nova RECARGA
realizada na CONTA DE PAGAMENTO.
4.5. O SALDO DISPONÍVEL poderá ser consultado através da CENTRAL DE ATENDIMENTO, na área restrita no SITE VIDA
MELHOR e através de outros meios e/ou canais disponibilizados pela ATHUS BRASIL.
4.6. O ASSOCIADO é responsável pelo controle dos seus gastos de forma a não exceder o SALDO DISPONÍVEL. A ATHUS
BRASIL negará a utilização do CARTÃO VIDA MELHOR, caso não exista SALDO DISPONÍVEL no momento da realização
da TRANSAÇÃO.
CAPÍTULO 5 - PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA CARTÃO VIDA MELHOR
5.1. Em observância ao dever de boa-fé e cooperação mútua, no caso de perda, extravio, furto ou roubo do CARTÃO
VIDA MELHOR, o ASSOCIADO deverá bloquear o CARTÃO VIDA MELHOR imediatamente através do SITE VIDA MELHOR
ou através da CENTRAL DE ATENDIMENTO, nos seus respectivos horários de funcionamento, e responderá, até o
momento da efetiva comunicação pelo resultado do uso indevido do CARTÃO VIDA MELHOR por terceiros.
5.1.1. A partir da obtenção do código comprobatório da comunicação do fato para a ATHUS BRASIL, o ASSOCIADO
estará exonerado de qualquer responsabilidade pelo uso fraudulento do CARTÃO VIDA MELHOR por terceiros.
5.2. A ATHUS BRASIL reserva-se o direito de verificar a autenticidade da ocorrência, sendo o ASSOCIADO responsável
civil e criminalmente pelos débitos, danos e demais ocorrências havidas, em caso de falsa comunicação.
5.3. Na hipótese em que o ASSOCIADO solicitar a emissão de 2ª via do CARTÃO VIDA MELHOR, por perda, roubo, furto,
deterioração ou extravio, a ATHUS BRASIL cobrará tarifa de emissão de 2ª via do CARTÃO.
CAPÍTULO 6 – TARIFAS
6.1. Antes de utilizar o CARTÃO VIDA MELHOR nos CREDENCIADOS e/ou CREDENCIADOS DA BANDEIRA, o ASSOCIADO
deverá realizar a RECARGA, pela qual será cobrada a TARIFA de RECARGA, a ser debitada do valor carregado ou paga
por outro meio disponibilizado pela ATHUS BRASIL por ocasião da emissão do CARTÃO VIDA MELHOR.
6.2. As RECARGAS poderão ser realizadas dentro dos limites permitidos pela ATHUS BRASIL, pelas quais, quando for o
caso, será cobrada do ASSOCIADO a TARIFA, a qual poderá ser acrescida no valor da RECARGA, debitada do SALDO
DISPONÍVEL ou paga por qualquer outro meio disponibilizado pela ATHUS BRASIL.
6.3. Os valores das TARIFAS de RECARGA poderão variar de acordo com o meio de pagamento escolhido pelo
ASSOCIADO para aporte desses recursos na CONTA DE PAGAMENTO representada pelo CARTÃO VIDA MELHOR, ou
ainda, de acordo com o PONTO DE RECARGA escolhido, os quais serão previamente informados ao ASSOCIADO antes
da concretização da RECARGA.
6.4. As TARIFAS devidas pelo ASSOCIADO, ou qualquer outra remuneração, taxa ou valor devido na execução do
REGULAMENTO VIDA MELHOR, ou decorrente das TRANSAÇÕES, quando não quitadas de outro modo pelo
ASSOCIADO serão descontadas do SALDO DISPONÍVEL.
6.5. Caso a ATHUS BRASIL disponibilize outros serviços específicos vinculados ao uso do CARTÃO VIDA MELHOR,
poderá haver cobrança de outras TARIFAS desde que previamente informados e contratados pelo ASSOCIADO.
6.6. Os valores das TARIFAS poderão ser consultados pelo ASSOCIADO, a qualquer momento junto à CENTRAL DE
ATENDIMENTO, nos seus devidos horários de funcionamento ou através do SITE VIDA MELHOR.
6.7. As TRANSAÇÕES quando sujeitas à cobrança de TARIFA, somente serão efetuadas se houver SALDO DISPONÍVEL
para o débito da respectiva TARIFA.
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CAPÍTULO 7 - BLOQUEIO, SUSPENSÃO DO USO OU CANCELAMENTO DO CARTÃO VIDA MELHOR
7.1. Por medidas de segurança, sem aviso prévio e a seu exclusivo critério, a ATHUS BRASIL poderá bloquear o CARTÃO
VIDA MELHOR. Ora bloqueado o cartão permanecerá bloqueado até que haja o desbloqueio por parte do ASSOCIADO
TITULAR ou da ATHUS BRASIL, a depender do motivo do bloqueio. O desbloqueio do cartão poderá ser solicitado
através da CENTRAL DE ATENDIMENTO, através do SITE VIDA MELHOR ou através de outros canais disponibilizados
pela ATHUS BRASIL. A critério exclusivo da ATHUS BRASIL, o CARTÃO poderá ser cancelado, cabendo ao ASSOCIADO
solicitar a 2ª via do CARTÃO.
7.2. Pela falta, atraso de pagamento ou quando do descumprimento de qualquer umas das cláusulas deste
REGULAMENTO, sem aviso prévio e a seu exclusivo critério, caberá a ATHUS BRASIL bloquear ou suspender
temporariamente o uso do CARTÃO ou cancelar definitivamente.
7.2.1. O prazo para bloqueio do CARTÃO por falta ou atraso de pagamento será de 10 (dez) dias corridos após o
vencimento do pagamento.
7.2.2. O prazo para cancelamento do CARTÃO por falta ou atraso de pagamento será de 30 (trinta) dias corridos após
o vencimento do pagamento.
7.3. A ATHUS BRASIL poderá, ainda, bloquear, suspender ou cancelar o CARTÃO VIDA MELHOR quando o ASSOCIADO
fizer uso irregular, inadequado ou suspeito ou, de alguma forma, contribuir para causar prejuízos à REDE VIDA
MELHOR, ou ainda, quando contribuir para a ocorrência de fraudes, inclusive fornecendo informações falsas para a
obtenção do CARTÃO VIDA MELHOR ou para a realização de TRANSAÇÕES.
7.4. Além das hipóteses elencadas na cláusula anterior, a ATHUS BRASIL poderá bloquear suspender ou cancelar o
CARTÃO VIDA MELHOR, quando houver falsa comunicação de extravio, furto, roubo bem como quando estando ciente
o ASSOCIADO de tais circunstâncias, deixar de informar imediatamente sobre suspeitas de violação de SENHA DO
ASSOCIADO, roubo ou extravio de CARTÃO VIDA MELHOR, deixando de requerer o bloqueio do CARTÃO VIDA
MELHOR.
7.5. Em caso de imposição legal ou regulatória a ATHUS BRASIL poderá promover o imediato cancelamento do CARTÃO
VIDA MELHOR, mediante comunicação ao ASSOCIADO.
CAPÍTULO 8 - OBRIGAÇÕES DA ATHUS BRASIL PARA COM O ASSOCIADO DO CARTÃO VIDA MELHOR
8.1. São obrigações da ATHUS BRASIL decorrentes do REGULAMENTO VIDA MELHOR:
8.1.1. Atender, quando procedentes, as reclamações do ASSOCIADO sobre lançamentos indevidos em sua CONTA DE
PAGAMENTO, representada pelo CARTÃO VIDA MELHOR.
8.1.2. Assumir, a partir da comunicação expressa pelo ASSOCIADO, o risco pelo uso fraudulento do CARTÃO VIDA
MELHOR por terceiros, decorrentes de seu extravio, furto ou roubo.
8.1.3. Colocar à disposição do ASSOCIADO os valores estornados, relacionados ao CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO
e/ou CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO procedente, mediante crédito em sua CONTA DE PAGAMENTO, representada
pelo CARTÃO VIDA MELHOR.
8.1.4. Disponibilizar ao ASSOCIADO, os DEMONSTRATIVOS DE LANÇAMENTO (EXTRATO FINANCEIRO) relativos à sua
CONTA DE PAGAMENTO, representada pelo CARTÃO VIDA MELHOR.
8.1.5. Emitir e administrar o uso dos CARTÕES VIDA MELHOR, como instrumento de pagamento para realização das
TRANSAÇÕES nos CREDENCIADOS.
8.1.6. Fornecer à Secretaria da Receita Federal, Banco Central do Brasil e/ou outros órgãos reguladores e
fiscalizadores, informações relativas ao uso do CARTÃO VIDA MELHOR bem como os DADOS DO ASSOCIADO, no
cumprimento das regulamentações e leis vigentes.
8.1.7. Informar ao ASSOCIADO no EXTRATO FINANCEIRO, o valor das TARIFAS e outras cobranças aplicáveis e o valor
discriminado de cada TRANSAÇÃO.
8.1.8. Informar ao ASSOCIADO, sempre que solicitado, o SALDO DISPONÍVEL, os PONTOS DE RECARGAS e a rede de
CREDENCIADOS, observadas as disposições contidas no “Título III” deste REGULAMENTO.
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8.1.9. Manter a CENTRAL DE ATENDIMENTO e o SITE VIDA MELHOR disponível para que o ASSOCIADO possa consultar
saldos, alterar os dados, comunicar extravio, perda, furto ou roubo do CARTÃO e obter outras informações,
autorizando, desde já a ATHUS BRASIL a gravar essas informações e/ou ligações telefônicas.
8.1.10. Processar as TRANSAÇÕES decorrentes da utilização do CARTÃO VIDA MELHOR, desde que haja SALDO
DISPONÍVEL; e
8.1.11. Suspender o uso do CARTÃO VIDA MELHOR, nos casos previstos neste REGULAMENTO.
CAPÍTULO 9 - DIREITOS DO ASSOCIADO PORTADOR DO CARTÃO VIDA MELHOR
9.1. São direitos do ASSOCIADO:
9.1.1. Desistir do CARTÃO VIDA MELHOR no prazo de 7 (sete) dias a contar da data de adesão ao REGULAMENTO VIDA
MELHOR, desde que não tenha havido nenhum tipo de utilização do CARTÃO VIDA MELHOR;
9.1.2. Utilizar o CARTÃO VIDA MELHOR na rede de CREDENCIADOS, desde que seja participante do PROGRAMA VIDA
MELHOR e quando disponibilizado pela ATHUS BRASIL, na rede de CREDENCIADOS DA BANDEIRA;
9.1.3. Utilizar a CENTRAL DE ATENDIMENTO para realizar reclamações e/ou obter informações sobre o CARTÃO VIDA
MELHOR e os CREDENCIADOS bem como para solicitar a alteração dos DADOS DO ASSOCIADO;
9.1.4. Reclamar sobre eventuais desconformidades relacionadas às TRANSAÇÕES realizadas pelo CREDENCIADO em
desacordo com as regras previstas neste REGULAMENTO;
9.1.5. Receber da ATHUS BRASIL a prestação de contas das TRANSAÇÕES, através do EXTRATO FINANCEIRO;
9.1.6. Reclamar à CENTRAL DE ATENDIMENTO sobre lançamentos indevidos em sua CONTA DE PAGAMENTO,
representada pelo CARTÃO VIDA MELHOR; e
9.1.7. Respeitadas as disposições legais em vigor, especialmente em relação a deveres de confidencialidade dos
DADOS DO ASSOCIADO, o ASSOCIADO tem o direito de receber comunicações por qualquer meio (e-mails, plataformas
de mensagens instantâneas, redes sociais, entre outros) com conteúdo transacional ou informativo.
CAPÍTULO 10 - OBRIGAÇÕES DO ASSOCIADO PORTADOR DO CARTÃO VIDA MELHOR
10.1. São obrigações do ASSOCIADO:
10.1.1. Assumir total responsabilidade pelo uso da SENHA DA CONTA e SENHA DO CARTÃO, não divulgando a terceiros
e comunicar para a ATHUS BRASIL qualquer suspeita de violação das respectivas senhas;
10.1.2. Comunicar imediatamente após o fato ou a ciência, o extravio, furto, roubo, fraude ou falsificação do CARTÃO
VIDA MELHOR para a ATHUS BRASIL, obter e guardar o número do código de comunicação;
10.1.3. Conferir os dados do CARTÃO VIDA MELHOR emitido e quando for o caso apor sua assinatura no local indicado,
no ato de seu recebimento;
10.1.4. Destruir e inutilizar o CARTÃO VIDA MELHOR em qualquer hipótese de cancelamento, evitando que terceiros
possam dele fazer uso indevido;
10.1.5 Manter o CARTÃO VIDA MELHOR em boa guarda, conservando-o em segurança, na qualidade de fiel
depositário;
10.1.6. Manter a ATHUS BRASIL informada sobre qualquer alteração de endereço e demais dados cadastrais;
10.1.7. Pagar as TAXAS ASSOCIATIVAS e as TARIFAS devidas a ATHUS BRASIL oriundas do REGULAMENTO VIDA
MELHOR; e
10.1.8. Ter plena ciência dos termos deste REGULAMENTO.
CAPÍTULO 11 – VALIDADE DO CARTÃO VIDA MELHOR
11.1. O CARTÃO VIDA MELHOR vigorará pelo prazo de validade gravado no próprio “Cartão Plástico” emitido pela
ATHUS BRASIL e/ou pelo prazo em que os serviços objeto deste REGULAMENTO forem contratados pelo ASSOCIADO
e disponibilizados pela ATHUS BRASIL.
11.2 A ATHUS BRASIL emitirá automaticamente outros CARTÕES VIDA MELHOR de reposição ou de substituição à
medida que o prazo de validade gravado no próprio “cartão plástico” se aproximar, ou simplesmente prorrogará

REGULAMENTO VIDA MELHOR – CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO E USO DO CARTÃO VIDA MELHOR E DO
PROGRAMA VIDA MELHOR – PESSOA FÍSICA - V. 2017.01

9

automaticamente a sua vigência, até que o CARTÃO VIDA MELHOR seja cancelado pela ATHUS BRASIL ou pelo
ASSOCIADO.
CAPÍTULO 12 – VEDAÇÕES
12.1. O ASSOCIADO reconhece que o CARTÃO VIDA MELHOR, possui o propósito de viabilizar a aquisição de produtos
e a contratação de serviços, e declara ter conhecimento das regras da Lei n° 9.613/98, conforme alterada, que dispõe
sobre os crimes de "lavagem de dinheiro", e normas complementares editadas pelo Banco Central do Brasil, tendo
ciência ainda de que a ATHUS BRASIL, por força dessa lei, possui a obrigação de comunicar ao Banco Central do Brasil
a ocorrência de determinadas operações previstas nas referidas normas.
CAPÍTULO 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Aplicam-se ao ASSOCIADO, naquilo que não for conflitante com as disposições contidas neste “Título II”, as
disposições contidas no “Título III” deste REGULAMENTO.
TÍTULO III – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO E USO DO PROGRAMA VIDA MELHOR
CAPÍTULO 1 - OBJETO
1.1. O presente título se aplica ao ASSOCIADO portador do CARTÃO VIDA MELHOR aceito na REDE VIDA MELHOR,
define e regula as condições de acesso e utilização do PROGRAMA VIDA MELHOR através do uso do CARTÃO.
1.2. O PROGRAMA VIDA MELHOR é um serviço disponibilizado e oferecido pela ATHUS BRASIL ao ASSOCIADO que
adere ao REGULAMENTO VIDA MELHOR, através do qual, o ASSOCIADO poderá adquirir produtos e/ou serviços
oferecidos exclusivamente pelos CREDENCIADOS e/ou parceiros comerciais ligados à REDE VIDA MELHOR, por
condições e preços diferenciados, ou não, previamente definidos na POLÍTICA COMERCIAL DE CREDENCIADOS E
PARCEIROS.
1.2.1. Ao aderir a este REGULAMENTO, O ASSOCIADO DECLARA TER CIÊNCIA QUE O CARTÃO VIDA MELHOR E O
PROGRAMA VIDA MELHOR NÃO SÃO UM PLANO DE SAÚDE OU UM SEGURO SAÚDE.
1.3. Na REDE VIDA MELHOR serão aceitos como instrumento de pagamento pelo ASSOCIADO para efetivação das
TRANSAÇÕES, observadas as demais disposições previstas neste, os CARTÕES emitidos pela ATHUS BRASIL e/ou por
terceiros EMISSORES habilitados, com os quais a ATHUS BRASIL mantém acordo ou parceria comercial, neste último
caso, o ASSOCIADO poderá receber da ATHUS BRASIL o CARTÃO ID para sua identificação como participante do
PROGRAMA VIDA MELHOR.
1.4. O ASSOCIADO portador do CARTÃO que participar do PROGRAMA VIDA MELHOR aderindo ao REGULAMENTO
VIDA MELHOR, além dos serviços de pagamento oferecidos pela ATHUS BRASIL através do uso do CARTÃO para que
efetive as TRANSAÇÕES nos CREDENCIADOS, poderá ainda, segundo critérios exclusivos da ATHUS BRASIL, participar
e/ou ter acesso aos BENEFÍCIOS EXTRAS disponibilizados pela ATHUS BRASIL e/ou parceiros comerciais.
CAPÍTULO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO ASSOCIADO NOS CREDENCIADOS E PARCEIROS COMERCIAIS DA ATHUS BRASIL
2.1. Para realizar as TRANSAÇÕES na rede de CREDENCIADOS e/ou adquirir produtos e/ou serviços nos parceiros
comerciais da ATHUS BRASIL pelas condições, preços e vantagens estabelecidas na POLÍTICA COMERCIAL DE
CREDENCIADOS E PARCEIROS, o ASSOCIADO deverá apresentar o CARTÃO juntamente com um documento de
identificação oficial com foto (RG, CNH, CTPS, carteira de conselhos profissionais, entre outros), para sua identificação
como participante do PROGRAMA VIDA MELHOR.
2.2. O ASSOCIADO reconhece que o CREDENCIADO e/ou parceiro comercial da ATHUS BRASIL não estará obrigado a
praticar as condições e preços estabelecidos na POLÍTICA COMERCIAL DE CREDENCIADOS E PARCEIROS, caso o
ASSOCIADO deixe de apresentar o CARTÃO VIDA MELHOR e um documento de identificação, conforme o caso.
CAPÍTULO 3 – CREDENCIADOS E PARCEIROS DO PROGRAMA VIDA MELHOR
3.1. O ASSOCIADO poderá consultar no GUIA DA REDE CREDENCIADA, disponível no SITE VIDA MELHOR ou através da
CENTRAL DE ATENDIMENTO, a relação de CREDENCIADOS e parceiros comerciais da ATHUS BRASIL que participam do
PROGRAMA VIDA MELHOR e que sejam integrantes da REDE VIDA MELHOR, onde poderá adquirir produtos e/ou
serviços por condições e preços diferenciados. As condições e preços estabelecidos na POLÍTICA COMERCIAL DE
CREDENCIADOS E PARCEIROS são válidos apenas nos CREDENCIADOS e/ou parceiros comerciais ali mencionados, e os
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valores poderão sofrer alteração de preços de acordo estabelecimento ou região previamente definida pela ATHUS
BRASIL.
3.2. A ATHUS BRASIL poderá por mera liberalidade e a seu exclusivo critério, incluir ou excluir CREDENCIADOS e/ou
parceiros comerciais da REDE CREDENCIADA, periodicamente atualizado para consulta pelo ASSOCIADO, como
também diminuir ou aumentar o valor cobrados nos CREDENCIADOS sem a prévia anuência ou comunicado ao
ASSOCIADO.
CAPÍTULO 4 – CENTRAL DE ATENDIMENTO
4.1. O ASSOCIADO antes de obter do CREDENCIADO da REDE VIDA MELHOR a prestação de quaisquer serviços, deverá
agenda-los previamente, de acordo critério e política definida pela ATHUS BRASIL. O agendamento poderá ocorrer
pela CENTRAL DE ATENDIMENTO ou através de qualquer outra forma previamente definida pela ATHUS BRASIL.
4.1.2. O agendamento de quaisquer serviços prestados pela rede de CREDENCIADOS solicitado pelo ASSOCIADO estará
sujeito à disponibilidade de data e horário oferecido pelo CREDENCIADO. A ATHUS BRASIL não garantirá a
disponibilidade imediata dos serviços solicitados pelo ASSOCIADO.
4.2. A CENTRAL DE ATENDIMENTO estará disponível, ainda, para esclarecimento e atendimento de eventuais
reclamações, desde que relacionadas com os preços e/ou valores cobrados pelo CREDENCIADO e/ou parceiro
comercial da ATHUS BRASIL participante do PROGRAMA, em desacordo com o previsto na POLÍTICA COMERCIAL DE
CREDENCIADOS E PARCEIROS.
CAPÍTULO 5 – “BENEFÍCIOS EXTRAS” DO PROGRAMA VIDA MELHOR
5.1. O ASSOCIADO poderá usufruir de BENEFÍCIOS EXTRAS os quais serão concedidos e/ou disponibilizados a livre e
exclusivo critério da ATHUS BRASIL de acordo a área ou região geográfica, as características do ASSOCIADO (Exemplo:
idade, sexo, estado civil, natureza de ocupação, entre outros), o tipo de ASSOCIADO (titular ou dependente), o tipo de
PLANO contrato, dentre outros.
5.2. Cada BENEFÍCIO EXTRA terá seu respectivo REGULAMENTO, e este estará disponível no SITE VIDA MELHOR.
5.3. Ao aderir a este REGULAMENTO, o ASSOCIADO adere também aos REGULAMENTOS dos BENEFICIOS EXTRAS, os
quais estão disponibilizados no SITE VIDA MELHOR.
CAPÍTULO 6 – TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O ASSOCIADO, sem prejuízo de qualquer valor devido para a ATHUS BRASIL em virtude dos serviços
disponibilizados através deste PROGRAMA, está ciente de que deverá pagar pelo produto e/ou serviço oferecido pelo
CREDENCIADO, e/ou parceiro comercial da ATHUS BRASIL, nas condições estabelecidas na POLÍTICA COMERCIAL DE
CREDENCIADOS E PARCEIROS.
6.2. O PROGRAMA VIDA MELHOR não é um meio de pagamento. Assim, caso o ASSOCIADO queira adquirir produtos
e/ou serviços no CREDENCIADO e/ou nos parceiros comerciais da ATHUS BRASIL, pelas condições e preços definidos
na POLÍTICA COMERCIAL DE CREDENCIADOS E PARCEIROS, deverá apresentar o CARTÃO como forma de pagamento
ou um outro meio de pagamento hábil, aceito na REDE VIDA MELHOR, nos termos do “Capítulo 3” do “Título II”, e de
acordo as regras estabelecidas neste REGULAMENTO.
6.3. O ASSOCIADO está ciente de que antes de utilizar o CARTÃO como meio de pagamento na REDE VIDA MELHOR,
seja nos CREDENCIADOS ou parceiros comerciais da ATHUS BRASIL, deverá verificar junto ao EMISSOR se possui limite
de crédito disponível e/ou saldo disponível no CARTÃO, além disso, deverá estar em dia com todas as obrigações
previstas neste REGULAMENTO.
6.4. Caso o ASSOCIADO não autorize a TRANSAÇÃO através da utilização do CARTÃO, independente da forma de
pagamento, o CREDENCIADO que participar do PROGRAMA VIDA MELHOR e/ou parceiro comercial da ATHUS BRASIL
não está obrigado a realizar a TRANSAÇÃO e/ou fornecer produtos e/ou serviços no valor definido na POLÍTICA
COMERCIAL DE CREDENCIADOS E PARCEIROS.
6.5. No ato da TRANSAÇÃO, exceto nos casos de ASSINATURA EM ARQUIVO, o ASSOCIADO apresentará o CARTÃO ao
CREDENCIADO e receberá o COMPROVANTE DE TRANSAÇÕES emitido por sistema manual ou eletrônico. Do
COMPROVANTE DE TRANSAÇÕES constará o valor total das despesas efetuadas e uma de suas vias será fornecida ao
ASSOCIADO para controle de despesas.
REGULAMENTO VIDA MELHOR – CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO E USO DO CARTÃO VIDA MELHOR E DO
PROGRAMA VIDA MELHOR – PESSOA FÍSICA - V. 2017.01

11

6.6. O ASSOCIADO deverá verificar e conferir a veracidade e correção dos dados lançados no COMPROVANTE DE
TRANSAÇÕES emitido pelo CREDENCIADO. A assinatura nos comprovantes e/ou o uso da SENHA DO CARTÃO implicará
na sua manifestação inequívoca de vontade bem como em plena aceitação das obrigações decorrentes do uso do
CARTÃO, da mesma forma que o CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO concedido aos CREDENCIADOS que operam na
modalidade de ASSINATURA EM ARQUIVO.
6.7. A ATHUS BRASIL não terá responsabilidade pela qualidade e quantidade dos produtos e/ou serviços prestados,
como também não terá responsabilidade civil ou criminal por quaisquer danos causados pelo CREDENCIADO
decorrente de atos de negligência, imperícia, imprudência ou qualquer irregularidade, durante o exercício da sua
prestação de serviços, cabendo única e exclusivamente ao CREDENCIADO toda e qualquer responsabilidade.
6.8 A ATHUS BRASIL receberá reclamações do ASSOCIADO relacionadas a não conformidade das TRANSAÇÕES através
de sua CENTRAL DE ATENDIMENTO, quando realizadas pelo CREDENCIADO em desacordo com as regras previstas
neste REGULAMENTO e poderá, inclusive, quando procedente a reclamação feita pelo ASSOCIADO, desabilitar de sua
rede, o CREDENCIADO que tiver atuado em desconformidade com as regras da REDE VIDA MELHOR.
6.9. A ATHUS BRASIL não se responsabilizará pela recusa ou qualquer tipo de restrição imposta pelo CREDENCIADO
quanto à aceitação do CARTÃO como instrumento de pagamento ou identificação no ato da realização da TRANSAÇÃO,
aplicando-se no que couberem as disposições contidas na cláusula anterior.
6.10. Do mesmo modo, a ATHUS BRASIL não se responsabilizará por eventuais desconformidades, defeitos, garantias,
qualidade, vícios e/ou defeitos de produtos e/ou serviços prestados ou oferecidos pelo CREDENCIADO, tampouco, por
eventuais diferenças de preços, quando negociados diretamente entre o ASSOCIADO e o CREDENCIADO fora do
PROGRAMA VIDA MELHOR, com relação àqueles definidos na POLÍTICA COMERCIAL DE CREDENCIADOS E PARCEIROS.
6.11. Caberá ao ASSOCIADO promover por sua conta e risco, o CANCELAMENTO DE TRANSAÇÕES e qualquer tipo de
reclamação contra o CREDENCIADO sobre quaisquer desconformidades relacionadas à prestação dos serviços e/ou,
quanto à eventual devolução de bens e mercadorias, em decorrência de seu direito de arrependimento ou por
eventuais vícios e defeitos. Aplica-se no que couberem as disposições contidas na “cláusula 6.7” deste REGULAMENTO.
CAPÍTULO 7 – DESISTÊNCIA, ESTORNO OU CANCELAMENTO DE UMA TRANSAÇÃO
7.1. Caso o ASSOCIADO queira desistir de uma TRANSAÇÃO, deverá comunicar formalmente sua decisão ao
CREDENCIADO, no prazo previstos no Código de Defesa do Consumidor, contados da data da realização da
TRANSAÇÃO, comprovada através do COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO.
7.2. Após a concordância do CREDENCIADO, este deverá solicitar a ATHUS BRASIL o cancelamento da transação e/ou
estorno do valor correspondente à TRANSAÇÃO solicitada pelo ASSOCIADO.
7.3. Caso a ATHUS BRASIL já tenha repassado o valor correspondente a TRANSAÇÃO ao CREDENCIADO, está ficará
isenta da responsabilidade de estornar a TRANSAÇÃO, e caberá ao CREDENCIADO ressarcir diretamente o ASSOCIADO.
CAPÍTULO 8 - EXTRATO FINANCEIRO
8.1. A ATHUS BRASIL disponibilizará ao ASSOCIADO acesso ao EXTRATO FINANCEIRO que indicará, dentre outras
informações, o valor dos gastos e despesas decorrentes da utilização do CARTÃO na data da TRANSAÇÃO. O
ASSOCIADO poderá acessar o EXTRATO FINANCEIRO através da área restrita no SITE VIDA MELHOR e da CENTRAL DE
ATENDIMENTO.
8.2. O EXTRATO FINANCEIRO poderá ser utilizado pela ATHUS BRASIL para comunicar ao ASSOCIADO sobre a alteração
de quaisquer condições previstas neste REGULAMENTO e sobre outros assuntos de interesse das PARTES.
8.3. As despesas apontadas no EXTRATO FINANCEIRO bem como o valor do SALDO DISPONÍVEL, nos casos em que o
ASSOCIADO for portador do CARTÃO, deverão ser devidamente conferidas pelo ASSOCIADO.
8.4. Caso o ASSOCIADO discorde de algum lançamento poderá apresentar CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data da TRANSAÇÃO a que se refere à despesa apontada no EXTRATO FINANCEIRO. O
não questionamento de quaisquer lançamentos contidos no EXTRATO FINANCEIRO no prazo descrito nesta cláusula
implicará ao ASSOCIADO em pleno reconhecimento e aceitação.
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8.5. Além das despesas relacionadas com as TRANSAÇÕES lançadas no EXTRATO FINANCEIRO, o ASSOCIADO portador
do CARTÃO poderá contestar no mesmo prazo descrito na cláusula anterior, qualquer item descrito no EXTRATO
FINANCEIRO, inclusive relacionado com a cobrança das TARIFAS.
8.6. Em quaisquer das hipóteses descritas nas cláusulas anteriores, a ATHUS BRASIL somente restituirá os valores
apontados como incorretos pelo ASSOCIADO, após analisar e verificar a procedência da CONTESTAÇÃO DA
TRANSAÇÃO, o que ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data em que o ASSOCIADO apresentar a
CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO.
CAPÍTULO 9 - TAXA ASSOCIATIVA
9.1. O ASSOCIADO, no ato da adesão ao REGULAMENTO VIDA MELHOR, pagará para a ATHUS BRASIL a TAXA
ASSOCIATIVA referente à prestação dos serviços do PROGRAMA VIDA MELHOR, disponibilizados ao ASSOCIADO.
9.2. A TAXA ASSOCIATIVA será devida pelo ASSOCIADO no momento do aceite do termo de adesão ao REGULAMENTO,
seja ele físico ou eletrônico. O valor da TAXA ASSOCIATIVA constará do termo de adesão ao REGULAMENTO VIDA
MELHOR.
9.3. O ASSOCIADO deverá escolher e indicar a forma de pagamento da TAXA ASSOCIATIVA no início da vigência do
PROGRAMA VIDA MELHOR conforme as condições disponíveis no momento da adesão.
9.4. O ASSOCIADO poderá, desde que autorizado pela ATHUS BRASIL, quitar os valores a que se referem à TAXA
ASSOCIATIVA diretamente a ATHUS BRASIL nos endereços indicados no SITE VIDA MELHOR e através da CENTRAL DE
ATENDIMENTO, bem como nos parceiros comerciais da ATHUS BRASIL disponibilizados para esta finalidade, ou, ainda,
junto ao próprio EMISSOR do CARTÃO, desde que tal opção esteja disponível no ato da quitação da referida taxa.
9.5. Nos casos em que a quitação do pagamento for realizada pelo ASSOCIADO nos parceiros comerciais da ATHUS
BRASIL ou junto ao EMISSOR, o ASSOCIADO deverá solicitar o comprovante de quitação do respectivo pagamento.
9.6. O ASSOCIADO está ciente de que sem a devida quitação da TAXA ASSOCIATIVA não poderá obter quaisquer
benefícios concedidos pela ATHUS BRASIL através deste PROGRAMA, tampouco, utilizar-se da rede de CREDENCIADOS
e/ou parceiros comerciais da ATHUS BRASIL nas condições estabelecidas na POLÍTICA COMERCIAL DE CREDENCIADOS
E PARCEIROS.
9.7. A ATHUS BRASIL poderá, a seu exclusivo critério, alterar o valor da TAXA ASSOCIATIVA ou de qualquer BENEFÍCIO
EXTRA disponibilizado ao ASSOCIADO, desde que informe ao ASSOCIADO com no mínimo 15 (quinze) dias de
antecedência. Caso o ASSOCIADO não concorde com as alterações, terá a prerrogativa de cancelar imediatamente o
CARTÃO VIDA MELHOR e/ou solicitar sua exclusão do PROGRAMA VIDA MELHOR em até 30 dias corridos após o
recebimento da comunicação, rescindindo o REGULAMENTO VIDA MELHOR, sem o pagamento de multa de fidelidade.
9.8. Se durante o prazo de vigência do contrato ocorrer à criação ou extinção de tributos, ou aumento ou redução das
alíquotas correspondentes, que venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os valores contratados, as partes se
comprometem a renegociar os valores e taxas pactuadas, objetivando restabelecer o equilíbrio contratual.
CAPÍTULO 10 - PRAZO, ATIVAÇÃO, CARÊNCIA, FIDELIDADE E RENOVAÇÃO DO CONTRATO
10.1. A ativação do PROGRAMA VIDA MELHOR ocorrerá após a aprovação da proposta de adesão ao PROGRAMA VIDA
MELHOR e a confirmação do pagamento da TAXA ASSOCIATIVA.
10.1.1. Após a ativação do PROGRAMA, os serviços da REDE CREDENCIADA estarão disponíveis para utilização pelo
ASSOCIADO, inexistindo qualquer tipo de carência.
10.1.2. Os prazos de ativação e disponibilização dos BENEFÍCIOS EXTRAS serão informados nos REGULAMETOS dos
respectivos benefícios.
10.2. O presente contrato é celebrado com por prazo determinado de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua ativação, renovando-se automaticamente por iguais e sucessivos períodos, salvo manifestação expressa do
ASSOCIADO com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
10.3. O presente contrato é celebrado com fidelidade 12 (doze) meses, contados a partir da data de ativação do
PROGRAMA.
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10.3.1. Caso haja a inclusão de um novo ASSOCIADO DEPENDENTE ao PROGRAMA, será gerada nova fidelidade ao
contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de inclusão do ASSOCIADO.
10.3.2. Caso haja cancelamento do contrato durante o período de fidelidade, seja por solicitação do ASSOCIADO ou
inadimplência, implicará, ao ASSOCIADO, multa de 50% das parcelas vincendas devidas, exceto em caso de
falecimento do ASSOCIADO TITULAR.
CAPÍTULO 11 – SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO PROGRAMA VIDA MELHOR
11.1. Na hipótese de inadimplemento da TAXA ASSOCIATIVA pelo ASSOCIADO, será facultado a ATHUS BRASIL
suspender a participação do ASSOCIADO do PROGRAMA VIDA MELHOR, após o 10º (décimo) dia de atraso, contado a
partir da data do vencimento do pagamento da TAXA ASSOCIATIVA, sem a necessidade de aviso prévio. Assim, o
ASSOCIADO não terá acesso aos CREDENCIADOS e/ou parceiros comerciais da ATHUS BRASIL, nas condições e preços
estabelecidos na POLÍTICA COMERCIAL DE CREDENCIADOS E PARCEIROS enquanto não for regularizado o pagamento
da TAXA ASSOCIATIVA, como também perderá o direito de todos os BENEFÍCIOS EXTRAS contratados de acordo plano
escolhido.
11.2. A ATHUS BRASIL poderá, ainda, cancelar a participação do ASSOCIADO do PROGRAMA VIDA MELHOR após o 30º
(trigésimo) dia de atraso do pagamento da TAXA ASSOCIATIVA, sem a necessidade de aviso prévio, ainda que o referido
atraso esteja relacionado com o pagamento de uma das parcelas da TAXA ASSOCIATIVA devidas pelo ASSOCIADO ou
tarifa.
11.3. Caso exista SALDO DISPONÍVEL no CARTÃO VIDA MELHOR nas hipóteses de cancelamento do PROGRAMA ou de
término da relação contratual entre as PARTES, será facultado ao ASSOCIADO exercer o direito de reembolso do SALDO
DISPONÍVEL e facultado a ATHUS BRASIL descontar os valores devidos e cobrar TARIFA pela devolução dos respectivos
valores.
11.3.1. Caso haja cancelamento do contrato durante o período de fidelidade, seja por solicitação do ASSOCIADO ou
inadimplência, implicará, ao ASSOCIADO, multa de 50% das parcelas vincendas devidas, exceto em caso de
falecimento do ASSOCIADO TITULAR.
CAPÍTULO 12 - OBRIGAÇÕES DA ATHUS BRASIL
12.1. Pelos serviços objeto do PROGRAMA VIDA MELHOR, quando contratados pelo ASSOCIADO, a ATHUS BRASIL será
responsável: pelo credenciamento e manutenção da rede de CREDENCIADOS; pela manutenção da CENTRAL DE
ATENDIMENTO; pelo fornecimento do CARTÃO; pelo recebimento de reclamações sobre os CREDENCIADOS, desde
que relacionadas com as condições e preços/valores cobrados do ASSOCIADO participante do PROGRAMA VIDA
MELHOR; pela manutenção da TABELA DE PREÇO DOS PROCEDIMENTOS e do GUIA DA REDE CREDENCIADA; e pelo
suporte e/ou esclarecimentos referente aos BENEFÍCIOS EXTRAS contratados conforme REGULAMENTO dos mesmos.
CAPÍTULO 13 - OBRIGAÇÕES DO ASSOCIADO PARTICIPANTE DO PROGRAMA VIDA MELHOR
13.1. São obrigações do ASSOCIADO: pagar em dia a TAXA ASSOCIATIVA; utilizar o CARTÃO como instrumento de
identificação e pagamento nos CREDENCIADOS; utilizar o CARTÃO ID sempre que for solicitado e fornecido pela ATHUS
BRASIL, nos CREDENCIADOS e parceiros comercias da ATHUS BRASIL; agendar previamente os serviços oferecidos
pelos CREDENCIDOS junto à CENTRAL DE ATENDIMENTO; manter atualizado junto a ATHUS BRASIL seus dados
cadastrais, especialmente, os de endereço e telefones; e informar a ATHUS BRASIL sobre qualquer
desconformidade/irregularidade do CREDENCIADO relacionada as condições e preços/valores cobrados do
ASSOCIADO participante do PROGRAMA VIDA MELHOR, em divergência com o previsto na POLÍTICA COMERCIAL DE
CREDENCIADOS E PARCEIROS.
TÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO 1 – OBJETO
1.1. As disposições contidas neste Título são aplicáveis aos ASSOCIADOS portadores do CARTÃO VIDA MELHOR e/ou
participantes do PROGRAMA VIDA MELHOR.
CAPÍTULO 2 – INSTRUMENTOS DO REGULAMENTO VIDA MELHOR
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2.1. São instrumentos que integram o REGULAMENTO VIDA MELHOR, os aditivos, os anexos e quaisquer outros
documentos que complementarem o presente REGULAMENTO VIDA MELHOR, devidamente registrados, bem como
o termo de adesão ao REGULAMENTO VIDA MELHOR, sejam eles firmados através de meio físico ou eletrônico.
2.2. Integra ainda o REGULAMENTO VIDA MELHOR, no que for aplicável, o CARTÃO VIDA MELHOR, os comprovantes
de aquisição de bens e/ou serviços, os COMPROVANTES DE TRANSAÇÕES, os EXTRATOS FINANCEIROS, o regulamento
dos BENEFÍCIOS EXTRAS, as SENHAS DO ASSOCIADO e demais papéis e formulários próprios da REDE VIDA MELHOR e
da rede de CREDENCIADOS DA BANDEIRA, quando for o caso.
CAPÍTULO 3 – CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO
3.1. O inadimplemento de quaisquer das disposições aplicáveis ao ASSOCIADO, previstas neste REGULAMENTO
implica, a critério da ATHUS BRASIL, na constituição em mora do ASSOCIADO, independentemente de quaisquer outros
avisos e/ou notificações extrajudiciais ou judiciais e acarretam o vencimento antecipado das obrigações assumidas e
ao pagamento dos encargos por inadimplemento previstos neste REGULAMENTO.
CAPÍTULO 4 – ENGARGOS
4.1. Em caso de falta de pagamento da TAXA ASSOCIATIVA e/ou das TARIFAS previstas neste REGULAMENTO bem
como, de qualquer outro valor ou remuneração devida pelo ASSOCIADO a ATHUS BRASIL, ficará o ASSOCIADO sujeito,
além da atualização monetária dos valores em atraso, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês ou fração calculado dia a dia, aplicáveis sobre o saldo devedor desde a data do
vencimento da obrigação.
4.2. O ASSOCIADO ficará sujeito, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, devidos em acordo ou processo
judicial, para cobrança dos valores em atraso, cujo percentual poderá ser acordado entre as partes, se amigável, ou
fixado pelo juiz, em caso de procedimento judicial.
CAPÍTULO 5 – ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO VIDA MELHOR
5.1. A ATHUS BRASIL poderá alterar qualquer das condições do REGULAMENTO VIDA MELHOR, comunicando ao
ASSOCIADO previamente, por escrito, por qualquer meio, inclusive mensagem de texto para celular, através de
plataformas de mensagens instantâneas, ou email, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência. Caso o
ASSOCIADO não concorde com as alterações, terá a prerrogativa de cancelar o CARTÃO VIDA MELHOR e/ou solicitar
sua exclusão do PROGRAMA VIDA MELHOR até o trigésimo dia após a notificação, rescindindo o REGULAMENTO VIDA
MELHOR.
5.2. A utilização do CARTÃO VIDA MELHOR pelo ASSOCIADO ou sua permanência no PROGRAMA VIDA MELHOR bem
como a sua inércia após a comunicação das alterações, implicará na plena aceitação das alterações realizadas neste
REGULAMENTO.
CAPÍTULO 6 – RESCISÃO CONTRATUAL
6.1. Este contrato poderá ser rescindido pelas PARTES a qualquer tempo, mediante prévio aviso por escrito, ou
simplesmente por meio da extinção do relacionamento promovida por iniciativa inequívoca de qualquer das PARTES,
desde que quitadas plenamente todas as obrigações assumidas neste REGULAMENTO até o momento da rescisão.
6.2. Caso a rescisão do contrato se dê por iniciativa do ASSOCIADO, tal fato será considerado efetivado após a
solicitação do cancelamento do CARTÃO VIDA MELHOR, ou do pedido de exclusão do PROGRAMA VIDA MELHOR
realizado pelo ASSOCIADO através da CENTRAL DE ATENDIMENTO.
6.3. Quando a rescisão do contrato se der por iniciativa da ATHUS BRASIL, tal fato deverá ser previamente comunicado
ao ASSOCIADO no prazo dos 30 (trinta) dias.
6.4. O ASSOCIADO poderá desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar da data de sua adesão, desde que
não tenha utilizado o CARTÃO VIDA MELHOR ou quaisquer serviços do PROGRAMA VIDA MELHOR. Caso o direito de
arrependimento seja exercido pelo ASSOCIADO, os valores eventualmente pagos exclusivamente de TAXA
ASSOCIATIVA, serão devolvidos ao ASSOCIADO no prazo de 30 (trinta) dias, contadas do pedido de desistência, salvo
na hipótese em que eventuais pagamentos tiverem sido realizados através de cartão de crédito, uma vez que o estorno
da operação de pagamento estará sujeito aos prazos e regras definidas pelo EMISSOR e/ou BANDEIRA, quando for o
caso.
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6.5. Caso o ASSOCIADO decida rescindir o presente contrato deverá:
6.5.1. Quitar eventual saldo devedor/obrigação para com a ATHUS BRASIL de uma só vez, considerado tal saldo
devedor vencido de pleno direito e exigível na data de encerramento do contrato; e
6.5.2. Restituir a ATHUS BRASIL os valores referentes ao fornecimento do CARTÃO VIDA MELHOR e/ou CARTÃO ID.
6.6. Qualquer que seja a causa que motive o ASSOCIADO a rescisão do contrato, a eficácia do REGULAMENTO
perdurará pelo tempo necessário e com a finalidade única de possibilitar o pleno cumprimento de todas as obrigações
do ASSOCIADO junto a ATHUS BRASIL.
6.7. Constatado, a qualquer tempo, o inadimplemento do ASSOCIADO, a ATHUS BRASIL poderá, a seu exclusivo critério,
rescindir o presente contrato, mediante comunicação escrita, aplicando-se as disposições acima, considerando-se
devidas todas as obrigações contratuais do ASSOCIADO.
CAPÍTULO 7 – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A ATHUS BRASIL tratará quaisquer informações relacionadas ao ASSOCIADO como confidenciais. O ASSOCIADO
consente com a transferência e divulgação pela ATHUS BRASIL de quaisquer informações relacionadas com os DADOS
DO ASSOCIADO entre agências, subsidiárias, escritórios de representação, coligadas, agentes da ATHUS BRASIL e
terceiros selecionados por qualquer um deles, onde quer que estejam situados, para uso confidencial (inclusive em
conexão com a prestação de qualquer serviço e para fins de processamento de dados, análises estatísticas, cadastrais
e de risco). A ATHUS BRASIL bem como qualquer agência, subsidiária, escritório de representação, coligada, agente,
empresas do mesmo conglomerado ou terceiros (prestador de serviço ou órgão regulador) poderão, ainda, transferir,
divulgar ou prestar declaração sobre quaisquer informações relacionadas ao REGULAMENTO VIDA MELHOR ou com o
uso do CARTÃO VIDA MELHOR, se isso for exigido por lei, tribunal, órgão regulador ou, ainda, para uso em processo
legal ou administrativo.
7.2. Ao aderir a este REGULAMENTO, o nome, a identificação e os demais dados cadastrais, pessoais e de consumo do
ASSOCIADO passam a integrar o banco de dados de propriedade da ATHUS BRASIL. Observadas as disposições legais
vigentes, o ASSOCIADO autoriza a ATHUS BRASIL a fazer uso deste cadastro para fins de remessa de correspondências
com oferta de produtos e serviços próprios ou de terceiros. Na hipótese de o ASSOCIADO não desejar receber tais
correspondências, poderá solicitar para a ATHUS BRASIL a exclusão de seu nome do cadastro de mala direta.
7.3. O ASSOCIADO expressamente autoriza a ATHUS BRASIL a fornecer informações relativas às obrigações aqui
contratadas, ou oriundas das TRANSAÇÕES, para registro em quaisquer bancos de dados, cadastro de consumidores
e serviços de proteção ao crédito, inclusive, mas não se limitando, ao SERASA (Centralização de Serviços dos Bancos
S.A.). O ASSOCIADO autoriza, ainda, a formulação de consulta, pela ATHUS BRASIL, a quaisquer bancos de dados
cadastrais de consumidores.
7.4. O REGULAMENTO VIDA MELHOR obriga as PARTES, seus herdeiros e sucessores, sendo sempre aplicável a
legislação bancária brasileira, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil, o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor e legislação correlata, em relação a eventuais omissões e/ou
contradições.
7.5. Toda e qualquer comunicação escrita enviada pelo ASSOCIADO à ATHUS BRASIL, deverá ser encaminhada para o
endereço de sua sede social.
7.6. Todo e qualquer pagamento, a qualquer título, eventualmente devido pela ATHUS BRASIL ao ASSOCIADO,
decorrente das obrigações assumidas neste REGULAMENTO, será exclusivamente cumprido pela ATHUS BRASIL no
domicílio do ASSOCIADO localizado no Brasil, sujeito às normas brasileiras.
7.7. Este REGULAMENTO e sua execução será regido e interpretado de acordo com as leis vigentes na República
Federativa do Brasil. Todas as obrigações previstas no REGULAMENTO, inclusive aquelas de natureza financeira,
deverão ser cumpridas exclusivamente no Brasil.
7.8. Assim, por estarem certos, justos e contratados, as PARTES elegem o foro da sede da ATHUS BRASIL como único
competente para dirimir quaisquer dúvidas que eventualmente surjam deste instrumento, com a renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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ANEXO I
REGULAMENTO PBM – PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DE MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS COM DESCONTO)
CAPÍTULO 1 - SOBRE O “PBM – PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EM MEDICAMENTOS”
1.1. O “PBM - Programa de Benefícios em Medicamentos” consiste na disponibilização de uma “Lista Preferencial de
Medicamentos” (“LISTA”) com descontos de até 60% (sessenta por cento) sobre o Preço Máximo ao Consumidor
(“PMC”) para os medicamentos contemplados na LISTA, já negociada a indústria farmacêutica e conectada uma rede
credenciada de farmácias em todos os estados do Brasil.
1.2. O PBM - Programa de Benefícios em Medicamentos é disponibilizado exclusivamente aos beneficiários, indicados
pela ATHUS BRASIL, TITULARES do CARTÃO VIDA MELHOR que contratarem o plano, do CARTÃO VIDA MELHOR, que
contemple a disponibilização do serviço de “desconto em medicamentos”.
1.3. A EPHARMA, mediante a captura eletrônica de informações através do software Solução EPHARMA de Captação,
desenvolveu, estruturou e licenciou o Sistema EPHARMA e fará a gestão do PBM – Programa de Benefícios de
Medicamentos, possibilitando à ATHUS BRASIL disponibilizar aos seus beneficiários o PBM – Programa de Benefícios
de Medicamentos, utilizando uma LISTA Preferencial de Medicamentos, já negociada com a indústria farmacêutica, e
uma rede de varejo farmacêutico conectada eletronicamente pela EPHARMA (“Rede Credenciada”).
1.4. Pelo site, será disponibilizado a LISTA com produtos autorizados e registrados pela ANVISA para utilização dos
beneficiários da ATHUS BRASIL no PBM – Programa de Benefícios de Medicamentos.
1.5. Proporcionar o “Preço EPHARMA” nos serviços de PBM – Programa de Benefícios de Medicamentos, aos
beneficiários, para os medicamentos autorizados através do Sistema EPHARMA. Entende-se por Preço EPHARMA:
1.5.1. O valor resultante da aplicação dos descontos de até 60% (sessenta por cento) sobre o Preço Máximo ao
Consumidor (“PMC”) para os medicamentos contemplados na LISTA;
1.5.2. O valor equivalente ao PMC para os demais medicamentos, aprovados pela ANVISA, publicadas na ABC Farma,
que não integram a LISTA. Eventuais descontos sobre o PMC, desde que praticados pela Rede Credenciada e inseridos
no Sistema EPHARMA, serão considerados para efetivação do preço final de venda;
1.5.3. Não serão autorizados pelo Sistema EPHARMA a venda de medicamentos fracionados e manipulados.
CAPÍTULO 2 - DESCRIÇÃO OPERACIONAL
2.1. Os beneficiários da ATHUS BRASIL poderão adquirir medicamentos da LISTA, e ainda demais medicamentos
autorizados pela ANVISA, através da Solução EPHARMA de Captura e do Sistema EPHARMA, de uma forma segura e
eficaz na Rede Credenciada com os preços pertinentes aos medicamentos previamente definidos entre as partes.
2.2. O Sistema EPHARMA é composto de 2 (módulos):
A) - Módulo Autorizador de Balcão
B) - Módulo Autenticador do Caixa
2.3. Descrição do módulo autorizador de balcão:
2.3.1. O beneficiário apresenta na Rede Credenciada a prescrição médica e o CARTÃO VIDA MELHOR. Através da
Solução EPHARMA de Captura e do Sistema EPHARMA, a atendente da Rede Credenciada informa os seguintes dados:


Identificação Farmácia: ATHUS BRASIL – VIDA MELHOR.



Produtos e/ou Princípio Ativo do medicamento.

 Quantidades dos medicamentos da prescrição.
2.3.2. Após a confirmação das informações acima, a Rede Credenciada se conecta com a EPHARMA, que processa a
consistência das informações prestadas com as regras pré-estabelecidas pela ATHUS BRASIL no banco de dados da
EPHARMA.
2.3.3. Após a checagem destas informações, a Central de Autorização da EPHARMA, devolve em tempo real o resultado
do pedido de autorização, informando tanto as quantidades como os medicamentos que foram autorizados,
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informando, ainda, os valores envolvidos na transação incluindo o valor pago pelo beneficiário no momento da compra
do medicamento.
2.3.4. De posse dessa autorização o beneficiário se dirige ao Caixa da loja para a finalização do seu processo de compra.
2.4. Descrição do autenticador do caixa
2.4.1. O beneficiário apresenta no Caixa o número da autorização.
2.4.2. Os produtos são registrados no Caixa e a Rede Credenciada e o pagamento deverá ser realizado pelo
beneficiário.
2.4.3. Após o pagamento pelo beneficiário, a Rede Credenciada emite ainda um “Cupom Vinculado” exigindo que o
beneficiário se identifique e assine o cupom validando a operação.
2.4.4. A Solução EPHARMA de Captura e o Sistema EPHARMA estão adequados para utilizar, no módulo de check-out,
o conceito de Transferência Eletrônica de Fundos (“TEF”), em conformidade com a Legislação de ECF (“Emissor de
Cupom Fiscal”) competente, garantindo a autenticidade nas informações de aquisição dos produtos e permitindo que
os dados gerenciados sejam auditados.
CAPÍTULO 3 - COMPONENTES DO PBM – PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DE MEDICAMENTOS – MÓDULO
MASSIFICADO
3.1. Lista Preferencial de Medicamentos negociada pela EPHARMA com a indústria farmacêutica, com descontos préestabelecidos, de conhecimento das partes.
3.2. Demais medicamentos: Todos os medicamentos registrados na ANVISA poderão ser disponibilizados para o(s)
Programa(s) da ATHUS BRASIL e reconhecidos pela Solução EPHARMA de Captação e Sistema EPHARMA.
3.3. Rede Credenciada: Customizada e disponibilizada no site da EPHARMA.
3.4. Regras de controle e limites de consumo serão aplicadas de acordo com especificações da ATHUS BRASIL e
acordadas entre as partes.
CAPÍTULO 4 - PRAZO DE ATIVAÇÃO DO BENECÍFIO
4.1. O prazo de ativação do benefício será de 10 dias após a confirmação do pagamento da primeira mensalidade.
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ANEXO II
REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO MÉDICA POR TELEFONE
CAPÍTULO 1 - SOBRE O “SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO MÉDICA POR TELEFONE”
1.1. O “Serviço de Orientação Médica por Telefone” é um serviço de atendimento receptivo telefônico prestado por
profissionais da saúde, que provê serviços de orientação médica primária.
1.2. O “Serviço de Orientação Médica por Telefone” é disponibilizado exclusivamente aos beneficiários, indicados pela
ATHUS BRASIL, TITULARES do CARTÃO VIDA MELHOR que contratarem o plano, do CARTÃO VIDA MELHOR, que
contemple a disponibilização do serviço de “Orientação Médica por Telefone”.
CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DOS SERVIÇOS
2.1. Orientações em primeiros socorros e apoio no suporte ao risco iminente em saúde;
2.2. Instruir objetivamente como proceder à frente a situações adversas à saúde;
2.3. Orientar quanto ao período de jejum e preparo adequado para exames;
2.4. Esclarecer dúvidas quanto a diagnósticos e exames;
2.5. Indicar especialista adequado às necessidades, evitando consultas múltiplas e desnecessárias.
CAPÍTULO 3 - DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO
3.1. Os beneficiários da ATHUS BRASIL poderão usufruir do serviço através da Central de Atendimento do serviço
CONCIERGE DA SAÚDE da EPHARMA. O serviço disponibilizado aos beneficiários é exclusivamente o de ORIENTAÇÃO
MÉDICA.
3.2. O serviço estará disponível 24 horas por dia, durante todos os dias da semana.
CAPÍTULO 4 - PRAZO DE ATIVAÇÃO DO BENECÍFIO
4.1. O prazo de ativação do benefício será de 10 dias após a confirmação do pagamento da primeira mensalidade.
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ANEXO III
REGULAMENTO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS
CAPÍTULO 1 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES
1.1. Acidente pessoal: evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento,
e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência
direta à morte, ou a invalidez permanente total ou parcial do Segurado, observando-se que:
1.1.1. Incluem-se nesse conceito:
a) o suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, observada legislação
em vigor;
b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o Segurado
ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;
c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
d) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; e
e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática,
causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.
1.1.2. Excluem-se desse conceito:
a) as doenças, incluídas 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;
b) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos,
quando não decorrentes de acidente coberto;
c) as 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 Osteo-musculares 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
d) 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, definido no item 1.1.
1.2. Apólice: documento emitido pela Seguradora, formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo Estipulante.
1.3. Agravo Mórbido: piora de uma doença.
1.4. Alienação Mental: distúrbio mental ou neuromental em que haja alteração completa da personalidade,
comprometendo em definitivo o pensamento lógico (juízo de valor), a realidade (juízo crítico) e a memória, destruindo
a capacidade de realizar atos eficientes, objetivos e propositais e tornando o segurado total e permanentemente
impossibilitado para a vida civil.
1.5. Aparelho Locomotor: conjunto de estruturas destinadas ao deslocamento do corpo humano.
1.6. Atividade Laborativa: qualquer ação ou trabalho através do qual o segurado obtenha renda.
1.7. Auxílio: a ajuda através de recurso humano e/ou de utilização de estruturas ou equipamentos de apoio físico.
1.8. Ato Médico: procedimento técnico–profissional praticado por médico legalmente habilitado e regido por
resolução especifica do Conselho Federal de Medicina.
1.9. Beneficiário: pessoa física designada para receber a indenização, na hipótese de ocorrência do sinistro.
1.10. Capital segurado: valor máximo para a cobertura contratada a ser pago pela Seguradora, no caso de ocorrência
de sinistro coberto pela apólice vigente na data do evento.
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1.11. Cartão-proposta: documento que devidamente preenchido, assinado e entregue à Seguradora, caracteriza a
vontade da pessoa física de aderir à apólice de seguro, no qual deverão ser prestadas todas as informações que
permitirão à Seguradora avaliar as condições de aceitação ou recusa do risco.
1.12. Certificado individual: documento destinado ao Segurado Principal, emitido pela Seguradora quando da sua
aceitação, da renovação do seguro ou da alteração de valores de capital segurado ou prêmio.
1.13. Cobertura individual: garantia de cada Segurado incluído na apólice de seguro, às coberturas contratadas, com
início na data de sua aceitação pela Seguradora, e término limitado ao final da vigência da apólice, respeitado o período
do prêmio pago.
1.14. Condições gerais e especiais: conjunto de cláusulas que regem um mesmo plano de seguro, estabelecendo
obrigações e direitos da Seguradora, dos Segurados, do(s) Beneficiário(s) e do Estipulante.
1.15. Conectividade com a Vida: capacidade do ser humano de se relacionar com o meio externo que o cerca.
1.16. Consumpção: definhamento progressivo e lento do organismo humano produzido por doença.
1.17. Dados Antropométricos: peso e a altura do segurado.
1.18. Declaração Médica: documento elaborado na forma de relatório ou similar, onde o médico-assistente ou algum
outro médico escolhido exprime sua opinião sobre o estado de saúde do segurado e respectivos fatos médicos
correlatos.
1.19. Declaração pessoal de saúde e atividade: declaração constante do Cartão-proposta, na qual a pessoa física presta
as informações e declarações sobre o seu estado de saúde e de atividade profissional exercida, sob sua
responsabilidade e sob as penas previstas no artigo 766 do Código Civil Brasileiro, para avaliação do risco pela
Seguradora.
1.20. Deficiência funcional: falta de capacidade de função de um membro, órgão ou sistema, total ou parcial, em
comparação ao funcionamento normal deste.
1.21. Deficiência Visual: qualquer prejuízo da capacidade de visão abaixo do considerado normal.
1.22. Diagnóstico anátomo-patológico: diagnóstico baseado nos achados obtidos nos exames macroscópico e
microscópico do espécime avaliado realizado por médico especialista.
1.23. Disfunção Imunológica: incapacidade do organismo de produzir elementos de defesa contra agentes estranhos
causadores de doença.
1.24. Doença: conjunto característico de sintomas e sinais decorrente da falta de capacidade de função de um
membro, órgão ou sistema, total ou parcial, em comparação ao funcionamento normal deste.
1.25. Doença Crônica: doença com período de evolução que ultrapassa a fase inicial, persistindo ativa por tempo
indeterminado.
1.26. Doença Crônica em Atividade: doença crônica que se mantêm ativa apesar do tratamento.
1.27. Doença Crônica de Caráter Progressivo: doença crônica que se mantém evolutiva em curso de piora, apesar do
tratamento.
1.28. Doença em Estágio Terminal: aquela em estágio sem qualquer alternativa terapêutica e sem perspectiva de
reversibilidade, em que o paciente é considerado definitivamente fora dos limites de sobrevivência, conforme
atestado pelo médico assistente.
1.29. Doença Profissional: aquela onde a causa determinante seja o exercício peculiar a alguma atividade profissional.
1.30. Estágio da neoplasia: situação clínica em que se encontra o paciente portador de neoplasia, baseada nas
dimensões da tumoração, presença de metástases em nódulos linfáticos e metástases em outros tecidos à distância e
que determina a conduta e prognóstico da doença.
1.31. Estipulante: pessoa jurídica que contrata a apólice de seguro em proveito dos Segurados e fica investida dos
poderes de representação destes perante a Seguradora, nos limites da legislação em vigor e das disposições
contratualmente estabelecidas.
1.32. Etiologia: causa de cada doença.
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1.33. Evento coberto: acontecimento futuro e incerto, previsto nas garantias do seguro, ocorrido durante sua vigência
e não excluído das condições gerais e especiais da apólice, capaz de acarretar obrigações pecuniárias à Seguradora em
favor do Segurado ou de seu(s) Beneficiário(s).
1.34. Evento preexistente: toda e qualquer lesão decorrente de acidente ou doença ocorrida com o Segurado,
anteriormente à data do início de vigência da cobertura individual, e que era de seu prévio conhecimento na data da
contratação do seguro.
1.35. Fator de Risco e Morbidade: aquilo que favorece ou facilita o aparecimento ou a manutenção de uma doença,
ou que com ela interage.
1.36. Hígido: saudável.
1.37. Indenização: valor a ser pago pela Seguradora ao Segurado ou ao(s) Beneficiário(s) do seguro, conforme o caso,
na ocorrência de evento coberto pela apólice, limitado ao valor do capital segurado da respectiva cobertura contratada
e vigente.
1.38. Invalidez permanente: perda, redução ou impotência funcional definitiva, de um membro ou órgão, em virtude
de lesão física causada por acidente devidamente coberto, mediante comprovação por laudo médico e desde que tais
lesões sejam insuscetíveis de reabilitação ou recuperação pelos recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua
constatação.
1.39. Médico assistente: profissional legalmente licenciado para a prática da medicina, responsável pelo
acompanhamento clínico do Segurado, bem como pelo(s) diagnóstico(s) e conduta realizados.
1.40. Médico especialista: profissional que se dedica com exclusividade a determinado ramo da medicina e que
detenha título de especialista reconhecido pelo Ministério da Educação, associações ou sociedades médicas para este
fim reconhecidas pelos Conselhos Federal e Regional de Medicina na referida área de atuação.
1.41. Período de cobertura: período durante o qual o Segurado ou o(s) Beneficiário(s), quando for o caso, fará(ão) jus
aos capitais segurados contratados, conforme previsto nas condições gerais do seguro.
1.42. Prazo de carência: período contado a partir da data de início de vigência do seguro ou do aumento do Capital
Segurado, durante o qual, na ocorrência do sinistro, o Segurado ou o(s) Beneficiário(s) não terão direito à percepção
dos Capitais Segurados contratados.
1.43. Prêmio: valor correspondente a cada um dos pagamentos destinados ao custeio do seguro.
1.44. Prognóstico: parecer médico, baseado no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas, acerca da duração,
evolução e término de uma doença.
1.45. Proponente: o interessado em contratar a cobertura (ou coberturas), ou aderir ao contrato, no caso de
contratação coletiva.
1.46. Proposta de adesão: documento com declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do
risco, em que o proponente, pessoa física, expressa a intenção de aderir à contratação coletiva, manifestando pleno
conhecimento das condições contratuais.
1.47. Proposta de contratação: documento com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e
do risco, em que o proponente, pessoa física ou jurídica, expressa a intenção de contratar uma cobertura (ou
coberturas), manifestando pleno conhecimento das condições contratuais.
1.48. Recidiva: reaparecimento de uma doença algum tempo depois de um acometimento.
1.49. Refratariedade terapêutica: incapacidade do organismo humano de responder positivamente ao tratamento
instituído.
1.50. Riscos excluídos: riscos previstos nas Condições Gerais e Especiais, que não serão cobertos pelo seguro.
1.51. Segurado principal: pessoa física incluída no seguro, representada pelo Estipulante.
1.52. Segurado dependente: cônjuge ou filho(s) do Segurado Principal. Equipara-se ao cônjuge o(a) companheiro(a),
desde que haja comprovação de união estável na forma da legislação em vigor. Equiparam-se aos filhos os enteados
e os menores, considerados dependentes econômicos do Segurado Principal.
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1.53. Seguradora: Caixa Seguradora S.A. que, devidamente autorizada pelo Governo Federal, assume a
responsabilidade pelos riscos cobertos pela apólice, mediante recebimento do prêmio.
1.54. Sequela: qualquer lesão anatômica ou funcional que permaneça depois de encerrada a evolução clínica de uma
doença.
1.55. Sinistro: evento coberto pela apólice de seguro, ocorrido durante o período de cobertura.
1.56. Superintendência de Seguros Privados (SUSEP): órgão normalizador e fiscalizador das atividades de seguros.
1.57. Vigência: período em que estarão em vigor as garantias do seguro, após vencidas as carências, quando for o
caso.
CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS DO SEGURO
2.1. O presente seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização limitada ao Capital Segurado ao(s)
Beneficiário(s) do Segurado ou, ao próprio, conforme o caso, estando à apólice e as respectivas coberturas em vigor
na data da ocorrência de evento previsto na apólice, exceto se decorrente de riscos excluídos, e desde que respeitadas
as demais cláusulas destas Condições Gerais e Especiais.
CAPÍTULO 3 - ESTIPULANTE
3.1. Será o Estipulante a ATHUS BRASIL ADM. E CONSULTORIA LTDA, inscrito no C.N.P.J. nº 07.165.571/0001-25, com
sede na Av. Governador José Malcher, Nº 815 – Sobreloja 03 – Bairro: Nazaré; Belém – PA; CEP: 66.055-260 que propõe
à Caixa Seguradora S/A., inscrita no C.N.P.J. n.º 34.020.354/0001-10, Inscrição Estadual n.º 0070674752, localizada no
Setor Hoteleiro Norte SHN; Quadra 01; Área Especial A; Edifício Sede Caixa Seguradora; 12° andar; Brasília -DF; CEP:
70701-050, a contratação de um Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos.
CAPÍTULO 4 - GARANTIAS DO SEGURO
4.1. MORTE ACIDENTAL
4.1.1. Garante ao(s) Beneficiário(s) o pagamento de uma indenização correspondente ao Capital Segurado, na
ocorrência de morte do Segurado Principal, causada exclusivamente por acidente, exceto se decorrente de riscos
excluídos, observadas as demais cláusulas destas Condições Gerais e Especiais.
4.2. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
4.2.1. Garante ao Segurado Principal o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência
funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.
4.2.2. Após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e
constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, a Seguradora deve pagar uma
indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos na tabela a seguir, limitada a 100% (cem por cento) do
Capital Segurado.
TABELA PARA CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO
Invalidez Permanente Total por Acidente
Discriminação
Perda total da visão de ambos os olhos
Perda total do uso de ambos os membros superiores
Perda total do uso de ambos os membros inferiores
Perda total do uso de ambas as mãos
Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior
Perda total do uso de uma das mãos e um dos pés
Perda total do uso de ambos os pés
Alienação mental total e incurável
Nefrectomia bilateral
Invalidez Permanente Parcial por Acidente
Discriminação
Diversas

% sobre o Capital Segurado
100
100
100
100
100
100
100
100
100
% sobre o Capital Segurado
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Perda total da visão de um olho
30
Perda total da visão de um olho, quando o Segurado já não tiver a outra vista
70
Surdez total incurável de ambos os ouvidos
40
Surdez total incurável de um dos ouvidos
20
Mudez incurável
50
Fratura não consolidada do maxilar inferior
20
Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral
20
Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral
25
Membros Superiores
Perda total do uso de um dos membros superiores
70
Perda total do uso de uma das mãos
60
Fratura não consolidada de um dos úmeros
50
Fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares
30
Anquilose total de um dos ombros
25
Anquilose total de um dos cotovelos
25
Anquilose total de um dos punhos
20
Perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano
25
Perda total do uso de um dos polegares, exclusive o metacarpiano
18
Perda total do uso da falange distal do polegar
9
Perda total do uso de um dos dedos indicadores
15
Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios
12
Perda total do uso de um dos dedos anulares
9
Perda total do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar: indenização equivalente a
1/3 do valor do respectivo dedo.
Membros Inferiores
Perda total do uso de um dos membros inferiores
70
Perda total do uso de um dos pés
50
Fratura não consolidada de um fêmur
50
Fratura não consolidada de um dos segmentos tíbio-peroneiros
25
Fratura não consolidada da rótula
20
Fratura não consolidada de um pé
20
Anquilose total de um dos joelhos
20
Anquilose total de um dos tornozelos
20
Anquilose total de um quadril
20
Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos e de uma parte do mesmo pé
25
Amputação do 1º (primeiro) dedo
10
Amputação de qualquer outro dedo
3
Perda total do uso de uma falange do 1º dedo, indenização equivalente a 1/2 deste dedo; e dos
demais dedos: indenização equivalente a 1/3 do respectivo dedo.
Encurtamento de um dos membros inferiores:
- de 5 (cinco) centímetros ou mais
15
- de 4 (quatro) centímetros
10
- de 3 (três) centímetros
6
- menos de 3 (três) centímetros: sem indenização
Perda do uso de membros sem perda anatômica
A perda ou redução da força ou da capacidade funcional considerada é a que não resulte de lesões articulares ou de segmentos
amputados, constantes dos quadros próprios da tabela.
MANDÍBULA
Maxilar inferior (mandíbula) redução de movimentos:
- em grau mínimo
- em grau médio
- em grau máximo
NARIZ
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20
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Amputação total do nariz com perda total do olfato
Perda total do olfato
Perda do olfato com alterações gustativas
APARELHO VISUAL E ANEXOS DO OLHO
Diplopia
Lesões das vias lacrimais
Unilateral
Bilateral
Unilateral com fístulas
Bilateral com fístulas
Lesões da pálpebra
Ectrópio unilateral
Ectrópio bilateral
Entrópio unilateral
Entrópio bilateral
Má oclusão palpebral unilateral
Má oclusão palpebral bilateral
Ptose palpebral unilateral
Ptose palpebral bilateral
APARELHO DA FONAÇÃO
Perda da palavra (mudez incurável)
Perda de substância (palato mole e duro)
SISTEMA AUDITIVO
Amputação total de uma orelha
Amputação total das duas orelhas
PERDA DO BAÇO
APARELHO URINÁRIO
Retenção crônica de urina (sondagens obrigatórias)
Incontinência urinária permanente
Cistostomia (definitiva)
Perda de um rim, com rim remanescente
- com função renal preservada
- com função renal preservada
- com função renal preservada
Perda de rim único
APARELHO GENITAL E REPRODUTOR
Perda de um testículo
Perda de dois testículos
Amputação traumática do pênis
Perda de um ovário
Perda de dois ovários
Perda total do útero antes da menopausa
Perda total do útero depois da menopausa
PESCOÇO
Estenose da faringe com obstáculo a deglutição
Lesão do esôfago com transtornos da função motora
Traqueostomia definitiva
TÓRAX
APARELHO RESPIRATÓRIO
Sequelas pós-traumáticas pleurais
Ressecção total ou parcial de um pulmão (pneumectomia – parcial ou total)
- com função respiratória preservada
- com redução em grau mínimo da função respiratória
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7
10
15
7
14
15
25
3
6
7
14
3
6
5
10
50
20
8
12
15
15
30
30
25
25
25
75
06
12
40
06
12
30
10
18
17
40

10
12
25
25

- com redução em grau médio da função respiratória
MAMAS (FEMININAS)
Mastectomia unilateral
Mastectomia bilateral
ABDÔMEN (ÓRGÃO E VÍSCERAS)
Gastrectomia subtotal
Gastrectomia total
INTESTINO DELGADO
Ressecção parcial
Ressecção parcial com síndrome disabsortiva ou ileostomia definitiva
INTESTINO GROSSO
Colectomia parcial
Colectomia total
Colostomia definitiva
RETO E ÂNUS
Incontinência fecal sem prolapso
Incontinência fecal com prolapso
FÍGADO
Lobectomia hepática sem alteração funcional
Lobectomia com insuficiência hepática
SÍNDROMES NEUROLÓGICAS
Derivação ventrículo-peritoneal (por hidrocefalia pós-traumática)
Epilepsia pós-traumática
Síndrome pós-concussional

50
10
20
20
40
20
40
20
40
40
30
40
10
75
20
20
5

4.2.2.1. Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é
calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela acima, para sua perda total, em função do grau de redução
funcional apresentado.
4.2.2.2. Na falta de indicação exata do grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado
apenas como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada na base das percentagens de 75% (setenta e
cinco por cento), 50% (cinquenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), respectivamente.
4.2.2.3. Nos casos não especificados na tabela acima, a indenização é estabelecida, tomando-se por base a diminuição
permanente da capacidade física do Segurado, independentemente de sua profissão.
4.2.2.4 Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização é calculada
somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento) do Capital Segurado.
4.2.2.5. Havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens correspondentes
não pode exceder à da indenização prevista para a sua perda total.
4.2.2.6. Para efeito de indenização, a perda ou maior redução funcional de um membro ou órgão já defeituoso antes
do acidente, deverá ser deduzida do grau da invalidez definitiva.
4.2.2.7. A perda de dentes e os danos estéticos não dão direito à indenização por Invalidez Permanente por Acidente.
4.2.3. A invalidez permanente por acidente deverá ser comprovada mediante apresentação à Seguradora de
declaração médica a essa finalidade. A Seguradora reserva-se o direito de submeter o Segurado a exames
complementares de avaliação da invalidez e/ou do nível da incapacidade.
4.2.3.1. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhada, não
caracteriza por si só o estado de invalidez permanente de que trata esta cobertura.
4.2.4. No caso de divergências sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, bem como a avaliação da incapacidade
relacionada ao Segurado, a Seguradora deverá propor ao Segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica.
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4.2.4.1. A junta médica de que trata o item anterior será constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela
Seguradora, outro pelo Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados.
4.2.4.2. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em
partes iguais, pelo Segurado e pela Seguradora.
4.2.4.3. O prazo de constituição para a junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da data da indicação
do membro nomeado pelo Segurado.
4.2.3. Reintegração do Capital Segurado
4.2.3.1. A Seguradora procederá à reintegração do Capital Segurado da cobertura de Invalidez Permanente Total ou
Parcial por Acidente, sem cobrança de prêmio adicional, sempre que houver pagamento de indenização por sinistro
decorrente de acidente pessoal coberto, exceto no caso de invalidez permanente direta ou indiretamente decorrente
do mesmo acidente, ocasião em que não ocorrerá a referida reintegração.
4.2.4. NÃO ACUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
4.2.4.1. As indenizações por Invalidez Permanente por Acidente e Morte não se acumulam. Se, depois de paga a
indenização por invalidez permanente por acidente, verificar-se a morte do Segurado em consequência do mesmo
acidente, a importância já paga por Invalidez Permanente por Acidente deve ser deduzida do valor do Capital Segurado
por Morte.
4.3. REINTEGRAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO
4.3.1. A Seguradora procederá à reintegração do Capital Segurado da cobertura de Invalidez Permanente Total ou
Parcial por Acidente, sem cobrança de prêmio adicional, sempre que houver pagamento de indenização por sinistro
decorrente de acidente pessoal coberto, exceto no caso de invalidez permanente direta ou indiretamente decorrente
do mesmo acidente, ocasião em que não ocorrerá a referida reintegração.
4.4. NÃO ACUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
4.4.1. As indenizações por Invalidez Permanente por Acidente e Morte não se acumulam. Se, depois de paga a
indenização por invalidez permanente por acidente, verificar-se a morte do Segurado em consequência do mesmo
acidente, a importância já paga por Invalidez Permanente por Acidente deve ser deduzida do valor do Capital Segurado
por Morte.
CAPÍTULO 5 - RISCOS EXCLUÍDOS
5.1. Estão excluídos de todas as garantias deste seguro os eventos relacionados a, ou ocorridos em consequência de:
a) uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo a explosão nuclear, provocada ou não, bem como a
contaminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes;
b) atos ou operações de guerra, tais como: guerra química ou bacteriológica, guerra civil, guerrilha, revolução,
agitação, motim, revolta, sedição, sublevação ou outras perturbações da ordem pública e delas provenientes, exceto
se decorrentes da prestação do serviço militar, declarados ou não, ou em caso de atos de humanidade em auxílio de
outrem;
c) furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza;
d) epidemias oficialmente reconhecidas por autoridade competente nacional ou internacional;
e) envenenamento de caráter coletivo;
f) suicídio e suas tentativas, ocorridos nos 2 (dois) primeiros anos de vigência do seguro, prazo este contado conforme
disposto no item 8.3;
g) doenças, lesões ou deformidades preexistentes à contratação do seguro de conhecimento do Segurado, e não
declaradas na Proposta;
h) danos causados por atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo Representante, de um
ou de outro.
5.2. Além dos riscos excluídos mencionados no item 5.1, estão expressamente excluídos das coberturas Relacionadas
a acidentes pessoais, os eventos ocorridos em consequência de:
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a) ato reconhecidamente perigoso, exceto se decorrente da utilização de meio de transporte mais arriscado, prática
de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem;
b) acidentes em que o Segurado, sem a devida habilitação, for condutor do veículo, seja terrestre, aéreo ou náutico;
c) quaisquer alterações mentais, direta ou indiretamente consequentes do uso do álcool, drogas, entorpecentes ou
substâncias tóxicas;
d) perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes de ação de
produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo prescritos por médico, em decorrência de acidente coberto;
e) qualquer tipo de hérnia e suas consequências;
f) parto, aborto e suas consequências;
g) choque anafilático e suas consequências.
5.3. Além dos riscos excluídos mencionados nos itens 5.1 e 5.2, consideram-se também como riscos excluídos da
cobertura de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, ainda que redundando em quadro clínico
incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das funções autonômicas do segurado, com perda
da sua existência independente, especificados a seguir:
a) perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial de um ou mais membros, órgãos e/ou sistemas
orgânicos corporais em decorrência direta e/ou indireta de lesão física e/ou psíquica causada por acidente pessoal;
b) os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, entendidas como sendo aquelas onde a causa
determinante seja o exercício peculiar a alguma atividade profissional; e
c) doenças agravadas por traumatismos.
5.4. CLÁUSULA ADICIONAL DE EXCLUSÃO PARA ATOS DE TERRORISMO
5.4.1. No presente seguro, fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e
perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, desde que este tenha sido devidamente reconhecido
como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente, independentemente de seu propósito.
CAPÍTULO 6 - ÂMBITO GEOGRÁFICO DA COBERTURA
6.1. Estão cobertos eventos ocorridos em qualquer parte do globo terrestre, sendo que as eventuais indenizações
serão pagas no Brasil e em moeda corrente nacional.
CAPÍTULO 7 - ACEITAÇÃO DO SEGURO
7.1. Somente serão aceitos neste seguro os Proponentes que, na data de assinatura da Proposta:
a) estejam em perfeitas condições de saúde; e
b) tenham no mínimo 14 (quatorze) anos e no máximo 70 (setenta) anos completos.
7.2. NORMAS DE ACEITAÇÃO
7.2.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
7.2.2. Observada a regulamentação específica em vigor, a Proposta de Contratação recebida pela Seguradora com
todos os elementos essenciais à análise e aceitação do risco, será considerada integralmente aceita, caso a Seguradora
contra ela não se manifeste expressamente, explicitando o(s) motivo(s) da recusa, no prazo de 15 (quinze) dias
contados do seu recebimento, que corresponde à data do protocolo de recebimento emitido pela Seguradora.
7.2.3. Esse prazo de 15 (quinze) dias será suspenso se a Seguradora solicitar a apresentação de novos documentos,
quando verificar que as informações contidas na Proposta de Contratação são insuficientes para a análise da aceitação.
A contagem do prazo voltará a correr às 24 (vinte e quatro) horas da data em que for protocolada a entrega da
documentação solicitada.
7.2.3.1. A solicitação de documentos complementares para análise e aceitação da Proposta de Contratação, assinada
pela Empresa Proponente, poderá ser feita uma única vez durante o prazo previsto nos itens 7.3.2 e 7.3.3.
7.2.4. Durante o prazo estabelecido nos itens 7.3.2 e 7.2.3, limitado, conforme o caso, à data em que a Seguradora
recusar a Proposta de Contratação, será concedida cobertura, para os eventos decorrentes de acidentes pessoais,
ressalvadas as hipóteses de exclusão e demais disposições previstas nestas Condições Gerais e Especiais.
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7.2.5. No caso da não-aceitação da Proposta de Contratação no prazo de 15 (quinze) dias, a mesma será comunicada
por escrito, e o valor pago antecipadamente será restituído pela Seguradora, atualizado monetariamente pelo IGPM/FGV – Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas, a contar da data do pagamento até a data
da efetiva restituição, de acordo com a legislação em vigor.
7.2.6. Em caso de extinção do IGP-M/FGV, será imediatamente utilizado o IPCA/IBGE – Índice de Preço ao Consumidor
Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou, na falta deste, outro índice que vier a ser autorizado pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou outra autoridade competente.
CAPÍTULO 8 - GARANTIAS E CAPITAL SEGURADO
SUBGRUPO

TIPO DE PLANO

SUB 01

PLANO FAMILIAR

SUB 02

PLANO INDIVIDUAL

GARANTIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morte Acidental - R$ 10.000,00
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - R$ 10.000,00
Auxílio Alimentação – R$ 600,00
Check-Up Lar (Assistência residencial)
Sorteio Mensal de R$ 3.000,00
SAF Familiar – Serviço de Assistência Funeral FAMILIAR
Morte Acidental - R$ 5.000,00
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - R$ 5.000,00
Auxílio Alimentação – R$ 600,00
Check-Up Lar ((Assistência residencial)
Sorteio Mensal de R$ 3.000,00
SAF Individual – Serviço de Assistência Funeral INDIVIDUAL

8.1. Será considerado para efeito de cálculo de indenização, o Capital Segurado Individual vigente na data da
ocorrência do sinistro coberto, a qual corresponderá:
a) para as coberturas de acidentes pessoais, à data do acidente; e para as demais coberturas previstas na apólice, à
data da ocorrência do sinistro coberto, caracterizada conforme cada caso, de acordo com estas Condições Gerais e
Especiais
CAPÍTULO 9 - HABILITAÇÃO À INDENIZAÇÃO
9.1. Em caso de sinistro coberto por este seguro, deverá(ão) o(s) Beneficiário(s) comprovar(em) satisfatoriamente a
sua ocorrência, por meio dos documentos básicos listados nestas Condições Gerais e Especiais, item 9.9, bem como
serem esclarecidas todas as circunstâncias com ele relacionadas.
9.2. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da indenização devida pelo presente contrato de
seguro, contados a partir do recebimento pela Seguradora de toda a documentação básica, mencionada no item 9.9.
9.2.1. Mediante dúvida fundada e justificável, observadas as necessidades de cada caso, a Seguradora reserva-se o
direito de solicitar outros documentos para instruir a regulação do sinistro.
9.2.2. Na hipótese de vir a ser feito pedido de documentos e informações ou esclarecimentos complementares ao(s)
Beneficiário(s), o prazo mencionado no item 9.2 será suspenso, voltando a correr a partir do recebimento pela
Seguradora desses documentos, informações ou esclarecimentos.
9.3. As despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação, bem como aquelas efetuadas
com tratamentos clínicos ou cirúrgicos, consultas médicas ou exames complementares, correrão por conta do
interessado, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.
9.4. As providências ou atos que a Seguradora praticar não implicam, por si só, no reconhecimento da obrigação de
pagamento de qualquer indenização.
9.5. Para efeito de cálculo de indenização, será considerado o Capital Segurado vigente na data de ocorrência do
sinistro, conforme descrito no item 8 destas Condições Gerais e Especiais.
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9.6. Em caso do não pagamento da indenização devida no decurso do prazo definido no item 9.2, o valor será corrigido
pelo IGP-M/FGV – Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas. Em caso de extinção do IGP-M/FGV,
será imediatamente utilizado o IPCA/IBGE – Índice de Preço ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, ou, na falta deste, outro índice que vier a ser autorizado pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) ou outra autoridade competente.
9.7. O cálculo de atualização que trata o item 9.6 será efetuado com base na variação positiva apurada entre o último
índice publicado antes da data de exigibilidade da indenização, e aquele publicado imediatamente anterior à data de
seu efetivo pagamento.
9.8. Incidirão juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, pró-rata dia, a partir do primeiro dia posterior ao
término do prazo fixado no item 9.2.
9.9. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO À INDENIZAÇÃO
9.9.1. Para habilitação ao pagamento da indenização devida em razão de sinistro coberto por este seguro, sua
ocorrência deverá ser imediatamente comunicada, e ainda encaminhados à Seguradora os documentos a seguir
relacionados:
9.9.2. Em caso de Morte:
a) formulário de Aviso de Sinistro por Morte fornecido pela Seguradora, preenchido e assinado pelo Beneficiário e
pelo Médico Assistente. Este último deverá ter a assinatura reconhecida em cartório no referido documento;
b) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, referente ao mês da ocorrência do evento,
quando for o caso;
c) cópia autenticada em cartório da Certidão de Óbito do Segurado;
d) cópia autenticada em cartório dos documentos de identificação do Segurado: Carteira de Identidade, CPF e
comprovante de residência atualizado;
e) cópia autenticada em cartório dos documentos de identificação do(s) Beneficiário(s): Carteira de Identidade, CPF e
comprovante de residência atualizado, e/ou Certidão de Nascimento, quando menor de idade;
f) na falta de indicação de Beneficiário(s):
g) Declaração do(s) Herdeiro(s) Legal(is) do Segurado, com assinatura dos mesmos reconhecida em cartório no referido
documento;
h) cópia autenticada em cartório dos documentos de identificação do(s) Herdeiro(s) Legal(is) do Segurado: Carteira de
Identidade, CPF e comprovante de residência atualizado;
i) comprovação do estado civil do Segurado: Certidão de Casamento atualizada e emitida após a ocorrência do sinistro
ou; no caso de o Segurado ter falecido em situação de convivência marital: Declaração emitida pelo órgão
previdenciário, Declaração Pública de Convivência Marital firmada em cartório e/ou outro(s) documento(s) que
certifiquem essa situação.
9.9.3. Em caso de Morte por Acidente, além dos documentos acima indicados devem ser fornecidos:
a) cópia autenticada do Boletim de Ocorrência Policial;
b) cópia autenticada do Laudo do IML - Instituto Médico Legal / Exame Cadavérico / Necropsia;
c) cópia autenticada dos exames subsidiários ao Laudo do IML (ex.: alcoolemia, toxicológico ou anátomo-patológico);
d) cópia autenticada do Laudo Pericial realizado na ocasião do acidente, emitido pela autoridade policial competente;
e) cópia autenticada em cartório da carteira de habilitação, em caso de acidente com veículo terrestre, aéreo ou
náutico, conduzido pelo Segurado.
9.9.4. Em caso de Invalidez Permanente por Acidente:
a) formulário de Aviso de Sinistro por Invalidez Permanente fornecido pela Seguradora, preenchido e assinado pelo
Segurado ou seu Responsável Legal e pelo Médico Assistente. Este último deverá ter a assinatura reconhecida em
cartório no referido documento;
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b) cópia autenticada em cartório dos documentos de identificação do Segurado: Carteira de Identidade, CPF e
comprovante de residência atualizado;
c) cópia autenticada do Boletim de Ocorrência Policial;
d) cópia autenticada do CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, se for o caso;
e) cópia autenticada em cartório da carteira de habilitação, em caso de acidente com veículo terrestre, aéreo ou
náutico, conduzido pelo Segurado;
f) Laudo de Alta Médica definitiva;
g) Documentos médicos comprobatórios da situação clínica do Segurado, após o acidente, como: exames clínicos,
radiografias, laudos de tomografia, e outros julgados necessários para a comprovação da invalidez.
9.9.5. Em caso de Doenças Congênitas Graves:
a) "Declaração Médica" informando qual a doença congênita apresentada pela criança, contendo informações
mínimas que permita avaliar o grau de manifestação da doença, tais como: segmentos, órgãos e funções afetadas,
tratamento proposto e prognóstico;
b) Teste do Pezinho.
9.9.6. Em caso de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença:
9.9.6.1. A data da Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença será a indicada na Declaração Médica
devidamente preenchida e assinada por médico assistente.
9.9.6.2. A data da Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença será consignada por médico que esteja
assistindo ao segurado e, na ausência deste, por profissional médico que já tenha lhe prestado algum atendimento,
ou, ainda, será estabelecida por meio da verificação de evidências documentais apuradas em registros lavrados por
profissionais médicos em qualquer tempo.
9.9.6.3. Tendo em mãos o formulário Aviso de Sinistro integralmente preenchido e assinado pelo médico-assistente e
por si, o segurado deverá comunicar à seguradora suas condições de saúde, retratando o quadro clínico incapacitante.
9.9.6.4. Do Aviso de Sinistro deve constar Declaração Médica indicando a data da Invalidez Funcional Permanente e
Total por Doença.
9.9.6.5. Da Declaração Médica deverão constar informações e registros médicos que comprovem o momento
temporal exato do atingimento de um estágio de doença que se enquadre em quadro clínico incapacitante definido
no item RISCOS COBERTOS.
9.9.6.6. Ao Aviso de Sinistro devem ser anexados:
a. cópia do RG/RNE, CPF e comprovante de residência do segurado;
b. relatório do médico-assistente do segurado:
i. Indicando o início da doença, qualificado pela data em que esta tiver sido oficialmente diagnosticada; e
ii. Detalhando o quadro clínico incapacitante irreversível decorrente de disfunções e/ou insuficiências permanentes
em algum sistema orgânico ou segmento corporal que ocasione e justifique a inviabilidade do pleno exercício das
relações autonômicas do segurado.
c. documentos médicos que tenham embasado o diagnóstico inicial (comprobatórios do início da doença), incluindo
laudos e resultados de exames, e que confirmem a evolução do quadro clínico incapacitante irreversível, nas condições
previstas no item anterior.
9.10. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES
9.10.1. Toda a responsabilidade pelo pagamento das indenizações oriundas deste contrato é de exclusiva competência
da Seguradora.
CAPÍTULO 10 - PERDA DE DIREITO
10.1. A Seguradora não pagará nenhuma indenização referente ao presente seguro, nem restituirá os prêmios do
seguro, caso haja por parte do Estipulante, do Corretor de Seguros, do Segurado, do(s) seu(s) Beneficiário(s), ou ainda
do Representante Legal ou Preposto(s) de um ou de outro:
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a) inexatidão ou omissão nas declarações prestadas no ato da contratação deste seguro que possam influir na
aceitação da proposta ou no valor do prêmio, bem como na regulação do sinistro;
b) inobservância das obrigações convencionadas neste seguro;
c) dolo, fraude, simulação ou culpa grave para obter ou majorar a indenização;
d) inobservância do artigo 768 do Código Civil Brasileiro, o qual dispõe que o Segurado perderá o direito às garantias
do seguro se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato;
e) não fornecimento da documentação solicitada.
10.2. Se constatado que a inexatidão ou a omissão nas declarações prestadas pelo segurado, seu representante, ou
seu corretor de seguros, não resultou de má-fé, a Seguradora poderá:
10.2.1. Na hipótese de não ocorrência do sinistro:
a) cancelar o seguro retendo do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
b) mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou
restringindo a cobertura contratada.
10.2.2. Na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento parcial do Capital Segurado:
a) cancelar o seguro após o pagamento da indenização, retendo a diferença de prêmio cabível;
b) mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, retendo a diferença de prêmio cabível ou
restringindo a cobertura contratada para riscos futuros.
10.2.3. Na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento integral do Capital Segurado:
a) cancelar o seguro após o pagamento da indenização, cobrando a diferença de prêmio cabível.
10.3. O Estipulante é obrigado a comunicar à Seguradora, logo que o saiba, sobre todo ou parte de qualquer incidente
suscetível de agravar ou alterar o risco coberto, como: mudança de atividade (da Empresa ou de seus empregados) ou
das informações prestadas na Proposta de Contratação, sob pena de perder o direito às garantias do seguro, se
provado que silenciou de má-fé, conforme artigo 769 do Código Civil Brasileiro.
10.3.1. Comunicada a respeito de qualquer incidente, a Seguradora poderá cancelar a cobertura do seguro, mediante
comunicação por escrito ao Estipulante, desde que o faça no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento
do aviso da alteração do risco.
CAPÍTULO 11 - BENEFICIÁRIOS
11.1. No caso de morte do Segurado Principal, o(s) Beneficiário(s) é(são) aquele(s) designado(s) pelo mesmo na
Proposta de Adesão.
11.1.1. O Segurado Principal pode, a qualquer tempo, indicar por escrito o(s) Beneficiário(s) que desejar, ressalvadas
as restrições legais, para o recebimento do Capital Segurado no caso de sua morte devidamente coberta pela apólice.
Poderá ainda, substituir o(s) Beneficiário(s) do seguro, incluir outro(s) e/ou complementar as indicações, por escrito e
por meio de formulário próprio, a ser obtido nas agências da CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL.
11.1.1.1 Será considerada, em caso de sinistro, a última alteração de Beneficiário(s) recebida pela Seguradora antes
da ocorrência do sinistro.
11.1.2. Não havendo indicação expressa de Beneficiário(s), a indenização será paga por metade ao cônjuge não
separado(a) judicialmente ou companheiro(a) legalmente reconhecido(a), e o restante ao(s) Herdeiro(s) Legal(is) do(a)
Segurado(a) Principal, conforme disposto nos artigos 791, 792 e 793 do Código Civil Brasileiro.
11.2. No caso das coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, Cobertura para Doenças Graves
e Cláusula Suplementar de Inclusão de Cônjuge, o(a) Beneficiário(a) do seguro será o(a) próprio(a) Segurado(a)
Principal. Caso o(a) mesmo(a) se encontre impossibilitado(a) de receber a indenização, o pagamento será feito a quem
legalmente o(a) represente nos atos da vida civil.
11.3. Caso o Segurado Principal venha a óbito em decorrência de acidente que já tenha gerado indenização relativa à
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, a indenização complementar devida pelo falecimento, observado
o item 4.4 e as demais cláusulas destas Condições Gerais e Especiais, será paga ao(s) Beneficiário(s) designado(s) pelo
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mesmo, ou na sua falta, por metade ao cônjuge não separado(a) judicialmente ou companheiro(a) legalmente
reconhecido(a), e o restante ao(s) Herdeiro(s) Legal(is) do Segurado Principal, conforme disposto nos artigos 791, 792
e 793 do Código Civil Brasileiro.
11.4. Caso o Segurado Principal venha a óbito após o requerimento da indenização referente à Cobertura de Doenças
Graves, o(s) Beneficiário(s) do seguro será(ão) o(s) Herdeiro(s) Legal(is) do Segurado Principal, conforme disposto nos
artigos 791, 792 e 793 do Código Civil Brasileiro.
11.5. Na hipótese de morte simultânea (comoriência) do(a) Segurado(a) Principal e do Segurado(a) Dependente, os
capitais segurados referentes às coberturas dos Segurados, Principal e Dependente(s), deverão ser pagos aos
respectivos Beneficiário(s) indicados ou, na falta destes, ao(s) Herdeiro(s) Legal(is) do Segurado, desde que contratada
e vigente a(s) referida(s) cobertura(s).
CAPÍTULO 12 - CENTRAL DE RELACIONAMENTO
12.1. Para quaisquer informações e/ou esclarecimentos dispõem o Segurado, bem como seu(s) Beneficiário(s), da
Central de Relacionamento, através do número 0800 601 8080 (ligação gratuita).
CAPÍTULO 13 - PRAZO DE ATIVAÇÃO DO SEGURO
13.1. O prazo de ativação dos benefícios será até o dia 10 do mês subsequente ao pagamento da mensalidade.
CAPÍTULO 14 - ANEXOS COMPLEMENTARES
14.1. Os anexos complementares ao ANEXO III:


ANEXO III A – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL – SAF



ANEXO III B – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO



ANEXO III C – SORTEIO



ANEXO III D – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA CHECK-UP LAR
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ANEXO III A
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL - SAF
CAPÍTULO 1 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL (SAF)
1.1. GARANTIAS
1.1.1. GARANTIA BÁSICA - garante em caso de falecimento do Segurado – quando SAF individual – e do segurado,
filhos e cônjuge – apenas quando SAF FAMILIAR - por qualquer que tenha sido a causa, o (SAF), conforme a seguir:
1.1.2. Para fins dessa garantia fica estabelecida carência 60 (sessenta) dias, contados a partir do início de vigência do
seguro.
1.1.3. Em caso de ocorrência de contratação sucessiva o período de carência citado no item não será aplicado.
1.1.4. Atendimento e organização do funeral- organização do funeral do Segurado e a cerimônia fúnebre, de acordo
com as especificações abaixo. Religião e ética são respeitadas de acordo com a solicitação do cliente, na hora em que
acionar o SAF.
1.1.5. Translado até o domicílio do Beneficiário - funeral composto de urna com ou sem visor, uma coroa de flores,
ornamentação de urna, véu, carro fúnebre, registro em cartório, livro de presença, jogo de paramentos no velório,
velas, taxa de sepultamento e capela para velório (não incluso serviço de embalsamento);
1.1.6. Sepultamento no jazigo da família ou em jazigo cedido pela empresa prestadora de serviço, em cemitério por
este escolhido, por um período de três anos, tempo necessário para exumação; cremação na localidade do falecimento
ou na cidade mais próxima. Envio de cinzas à família.
1.2. GARANTIAS ADICIONAIS
a) Transporte ou repatriamento do falecido - se o Segurado falecer em viagem internacional é garantida a prestação
de serviços para todas as formalidades para translado do corpo, incluindo o fornecimento de urna do tipo comum,
adequada a tal transporte.
b) Transporte do corpo até o local da residência no Brasil - caso o falecimento tenha se dado em local diverso - dentro
do território nacional, pelo meio de transporte mais adequado, desde o local do falecimento até seu domicílio ou até
o local de sepultamento no Brasil.
c) Tratamento das formalidades para liberação do corpo e registro em cartório - participará o falecimento às
autoridades competentes e acionará sua rede de prestadores de serviço responsáveis pelo tratamento das
formalidades de liberação do corpo e do registro do óbito em cartório.
d) Transmissão de mensagens urgentes - sobre os serviços que serão prestados, que lhe sejam solicitados pelo cônjuge
do Segurado, descendentes ou outro parente.
1.3. LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES
1.3.1. Este benefício ficará sempre limitado à prestação de Serviços de Assistência Funeral, não se aplicando o
reembolso das despesas de qualquer natureza.
1.4. COMUNICAÇÃO DE ÓBITO
1.4.1. Para acionar o SAF, a família ou responsável deverá discar o número 0800 722 2492 (atendimento 24h - ligação
gratuita) por telefone fixo ou móvel/celular.
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ANEXO III B
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CAPÍTULO 1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.1. Garante em caso de falecimento do Segurado Principal, ou na sua Invalidez Permanente e Total por Acidente,
quando contratada, uma indenização, a título de auxílio alimentação no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), desde
que o pleito indenitário tenha sido deferido pela Seguradora de acordo com estas Condições Gerais e Especiais.
1.2. No caso de morte do Segurado Principal, o Beneficiário será o primeiro designado expressamente pelo Segurado
para essa garantia. No caso de Invalidez Permanente e Total por Acidente, o pagamento de indenização será feito ao
próprio Segurado Principal. Caso o mesmo se encontre impossibilitado de receber a indenização, o pagamento será
feito a quem legalmente o represente nos atos da vida civil.
1.3. Não havendo indicação expressa de Beneficiário(s) ou se por qualquer motivo não prevalecer a que foi feito, a
indenização será paga por metade ao cônjuge não separado(a) judicialmente ou companheiro(a) legalmente
reconhecido(a), e o restante ao(s) Herdeiro(s) Legal(is) do(a) Segurado(a) Principal, conforme disposto no artigo 792
do Código Civil Brasileiro.
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ANEXO III C
SORTEIO
CAPÍTULO 1 - PREMIAÇÃO POR SORTEIOS
1.1 Com seu SEGURO, além de garantir a proteção de sua família, você participa de um sorteio mensal de acordo
com o valor determinado no momento da contratação, líquidos de Imposto de Renda. O sorteio é realizado no
último Sábado de cada mês sendo que o número contemplado, composto de X algarismos, será extraído do
resultado da Loteria Federal do Brasil.
EXEMPLO - Como chegar a esse número:
EXTR AÇÃO

1º Prêmio

32.875
1º Prêmio

32.875
1º Prêmio

32.875
2º Prêmio

23.969
3º Prêmio

62.436
4º Prêmio

01.284
5º Prêmio

36.397

Para chegar à unidade de milhão – primeira
posição do número contemplado.

Utilize a centena simples (terceiro número) do Xº
prêmio e veja a numeração correspondente na
TABELA DE CONVERSÃO
DAQUI EM DIANTE, NÃO É NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DA TABELA DE CONVERSÃO
Para chegar à centena de milhar – segunda
Utilize a dezena (segundo número) do Xº Prêmio
posição do número contemplado.
da Loteria Federal.

=1

Para chegar à dezena de milhar – terceira
posição do número contemplado.
Para chegar à unidade de milhar – quarta
posição do número contemplado.

Utilize a unidade (último número) do Xº Prêmio
da Loteria Federal.
Utilize a unidade (último número) do Xº Prêmio
da Loteria Federal.

=5

Para chegar à centena simples – quinta
posição do número contemplado.

Utilize a unidade (último número) do Xº Prêmio
da Loteria Federal.

=6

Para chegar à dezena simples – sexta posição
do número contemplado.

Utilize a unidade (último número) do Xº Prêmio
da Loteria Federal.

=4

Para chegar à unidade simples – sétima
posição do número contemplado.

Utilize a unidade (último número) do Xº Prêmio
da Loteria Federal.

=7

=7

=9

TABELA DE CONVERSÃO
Algarismos da Unidade de
Algarismos da Unidade de
Milhão Considerar
Milhão Considerar
0a4
0a4
05a91
05a91

NUMERO CONTEMPLADO NESTE EXEMPLO: 1.759.647
1.2. Para saber o seu número, entre em contato com a Central de Assistência Dia e Noite e Sinistros 0800-722-2492.
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ANEXO III D
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA CHECK-UP LAR
CAPÍTULO 1 - DEFINIÇÕES
1.1. USUÁRIOS: Entende-se por usuário, o titular da apólice de Seguro que tenha residência no Brasil
1.2. PESSOA USUÁRIA: Entende-se por Pessoa Usuária, além do Segurado, seu Cônjuge, Pais e Filhos, desde que
convivam com ele em mesma residência e sejam seus dependentes.
1.3. RESIDÊNCIA ASSISTIDA: Entende-se por Residência Assistida a residência do Segurado, designada na Proposta de
Seguro.
CAPÍTULO 2- GARANTIAS DE ASSITÊNCIA A RESIDÊNCIA ASSITIDA
2.1. A ASISTÊNCIA disponibilizará, mediante a solicitação do usuário, um profissional que realizará um check-up de
prevenção e manutenção na Residência Assistida. Os itens a serem inspecionados serão:
a) Fixação de quadros, prateleiras e persianas: O serviço de assistência fixará as prateleiras, quadros e persianas que
sejam necessários nos locais indicados pelo usuário;
b) Instalação de olho mágico: O serviço de assistência, instalará olho mágico na porta ou nas portas principais da
residência;
c) Limpeza Caixa d’água: Será efetuada a limpeza completa da caixa d’água da Residência Assistida, desde que o
acesso à mesma seja possível por uma escada;
d) Lubrificação de fechaduras e dobradiças: O serviço de assistência efetuará a lubrificação de todas as fechaduras
e dobradiças, de portas e janelas da residência, que necessitem deste serviço;
e) Revisão na instalação elétrica (dimensionamento de tensão, troca de disjuntores, interruptores, etc.): Não estão
incluídos neste item qualquer outra manutenção e ou instalação de rede, cabeamento, tanto da fixação privativa
(residência) quanto de instalações técnicas (antenas, etc.);
f) Serviços de troca de lâmpadas e luzes: Serão trocadas as lâmpadas e luzes queimadas na Residência Assistida;
g) Troca de vidro (somente a mão de obra): O serviço de Assistência trocará os vidros quebrados na Residência
Assistida;
h) Verificação de Vazamento: Serão verificados os vazamentos em torneiras, sifões e qualquer outro encanamento
aparente da residência assistida;
i)

Retirada de Entulho: O serviço de assistência fará a retirada do entulho que o Usuário deseja eliminar, limitado a
01 (uma) caçamba. O prazo que a caçamba deve ficar na Residência Assistida do Usuário é de 03 (três) dias. E a
ASSISTÊNCIA só se responsabiliza pela “Diária da Caçamba”.
2.2. Todos os serviços acima listados serão fornecidos no mesmo dia e em uma única intervenção a cada 12 (dozes)
meses. Caso o usuário opte por não realizar alguns destes serviços no dia da inspeção, o mesmo não terá direito a
estes serviços em outra ocasião.
2.3. Caso haja valores excedentes, estes serão de inteira responsabilidade do usuário.
CAPÍTULO 3 - EXCLUSÕES
3.1. Além das exclusões já mencionadas, NÃO será prestado atendimento para:
3.1.1. Serviços solicitados diretamente pelo Usuário, sem prévio consentimento da ASSITÊNCIA, exceto nos casos de
força maior ou impossibilidade material comprovada.
3.1.2. Estabelecimentos comerciais com partes utilizadas como residência ou residência com parte dela utilizada para
fins comerciais, seja pelo Usuário ou por terceiros.
3.2. Excluem-se ainda das prestações e serviços da ASSISTÊNCIA, as derivadas dos seguintes fatos de CASO FORTUITO
ou FORÇA MAIOR, dentre eles:
3.2.1. Atos de terrorismo, revoltas populares, greves, sabotagem, guerras e quaisquer perturbações de ordem pública;
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3.2.2. Atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de Segurança em tempos de paz;
3.2.3. Os eventos que tenham por causa irradicações provenientes da transmutação ou desintegração nuclear ou da
radioatividade;
3.2.4. Confisco, requisição ou danos produzidos na Residência Assistida, por ordem de Governo, de direito ou de fato,
ou de qualquer autoridade instituída;
3.2.5. Eventos decorrentes dos seguintes fenômenos da natureza, de caráter extraordinário: Inundações, terremotos,
erupções vulcânicas, tempestade ciclônicas atípicas, furacões, maremotos, quedas de corpos siderais, meteoritos, etc.
3.2.6. Ficam excluídos das prestações previstas neste contrato os atos por ação ou omissão do usuário, causadas por
MÁ-FÉ.
CAPÍTULO 4 - CANCELAMENTO DOS DIREITOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A ASSISTÊNCIA se dá o direito de cancelar automaticamente estas garantias sempre que:
4.1.1. O Usuário causar ou provocar INTENCIONALMENTE um fato que dê origem à necessidade de prestação de
qualquer um dos serviços aqui descritos; e
4.1.2. O Usuário omitir informações ou fornecer intencionalmente informações falsas.
5. ATENDIMENTO
5.1. Para acionar o atendimento, entre em contato com a Central de Assistência Dia e Noite e Sinistros 0800-722-2492.
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