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Fundada em 1979, a Unidos Assistência Médica há 40 anos mantém a liderança no setor 

turístico, com uma rede de médicos e hospitais credenciados em todo o território nacional. 

Temos a experiência necessária e a estrutura adequada para solucionar, de forma rápida e 

efetivamente, o que aconteça onde quer que você esteja. 

Todo o Trabalho Assistencial desenvolvido é realizado conforme exigência da Normativa 

161 da Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, com registro no Conselho Regional de 

Medicina sob o Nº 11.184. 

Assistência Médica e outras coberturas, especialmente elaboradas para passageiros em 

viagem no território Nacional. 

1. Os atendimentos serão efetuados através de Hospitais e Postos Credenciados; 
 

2. Não havendo no local de destino Hospitais ou Postos Credenciados, o atendimento 

deverá ser solicitado em Hospital ou Pronto Socorro mais próximo. As despesas serão 

reembolsadas no retorno da viagem; 

3. Em caso de emergência, disponibilizamos atendimento 24 horas através dos telefones 

(11) 3031-8824 / 3031-8825 / 94919-1679 (Whatsapp). 
 

A contratação de nossos serviços pode ser feita online, através do site 

www.unidosassistance.com.br, ou deve ser enviada uma lista de passageiros pelos 

telefones/fax (11) 3031-8824/3031-8825 ou no e-mail contato@unidosassistance.com.br 

com as seguintes informações: 

1. Nome dos passageiros; 
 

2. Número de RG; 
 

3. Período de excursão (data de saída e chegada); 
 

4. Roteiro da excursão e local de hospedagem; 
 

5. Valor combinado por passageiro. 
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COBERTURAS 

1. Assistência Médica e Despesas Suplementares 

 

 

 

Em caso de emergência, atendimento por Clínico Geral ou especialista e exames 

complementares. Internação hospitalar e despesas suplementares mediante 

indicação de equipe médica e autorização prévia da Unidos Assistance. Cobertura 

até R$ 20.000,00 (Vinte mil reais); 

2. Diárias Hospitalares 

Internação hospitalar decorrente de acidente, com autorização prévia da Unidos 

Assistance, recomendada por Equipe Médica. Quando não houver Convênio Médico 

na localidade, as diárias serão reembolsadas mediante apresentação de Nota Fiscal 

do Hospital utilizado, devendo ser especificados o número de diárias utilizadas e os 

seus respectivos valores. Cobertura até R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) a 

diária, com direito a 30 dias de internação; 

3. Despesas de Farmácia 

Gastos com medicamentos prescritos pela Equipe Médica ou outros profissionais 

autorizados. Cobertura até R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais); 

4. Assistência Odontológica 

Em caso de emergência, tratamento odontológico com profissional autorizado. 

Cobertura até R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais); 

5. Translado / Auxílio Funeral 

Em caso de falecimento do usuário por acidente durante a viagem, a Unidos 

Assistance prestará assessoria nas formalidades necessárias, mediante 

apresentação de Declaração Médica, para o município de domicílio no Brasil. 

Cobertura até R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
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