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ASSISTÊNCIA 24 HORAS ESTUDANTE 
Pacote Básico 

1. Este serviço garante aos Alunos uma Assistência personalizada, durante 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, inclusive nos feriados e finais de semana, durante 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias ao ano, dando Assistência necessária, sempre que houver um acidente, proporcionando 
maior segurança e tranquilidade, conforme descrito a seguir:

1.1. Serviços disponibilizados apenas em Território Nacional 

1.1.1. REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR - sem franquia 
Na ocorrência de acidente com o SEGURADO, de acordo com a natureza e gravidade das 
lesões ou sintomas e após ter sido prestado o atendimento emergencial, será 
providenciada a transferência do SEGURADO para um Centro Hospitalar mais adequado 
ao seu atendimento, a critério do médico responsável no local da internação e do médico 
afiliado ao convênio da MONDIAL, podendo ser feita por ambulância, avião comercial ou 
avião UTI. Quando o SEGURADO se encontrar a uma distância superior a 1.000 km (um 
mil quilômetros) de seu local de domicílio, a remoção só será efetuada em avião de linha 
regular.  

Limite de Despesas: Até 100% (cem por cento) do capital segurado individual da 
garantia de Despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas, limitado a R$ 500,00 
(quinhentos reais).  

1.1.1.1 A MONDIAL não garante a internação (vagas em hospital de interesse), 
ficando a busca ou reserva da mesma por conta exclusiva do SEGURADO e/ou do 
médico que atende no local e/ou acompanhantes ou familiares, ficando esclarecido 
que responsabilidade da MONDIAL limita-se à remoção do SEGURADO. 

1.1.2. MONITORAÇÃO MÉDICA - sem franquia 
Se durante o processo de Remoção Médica Inter-Hospitalar e durante a monitoração 
telefônica do estado de saúde do SEGURADO, surgir alguma dúvida, por parte da equipe 
médica da MONDIAL, sobre os cuidados dispensados ao mesmo, a MONDIAL poderá 
deslocar um profissional de sua equipe médica para o acompanhamento do processo de 
remoção. Os custos deste serviço estão inclusos no limite do serviço de Remoção Inter-
Hospitalar. 

1.1.3. INDICAÇÃO MÉDICA - sem franquia 
Se, em conseqüência de acidente, o SEGURADO necessitar de assistência médica, a 
MONDIAL prestará informações sobre médicos, hospitais e clínicas que o possam 
atender. Este serviço é disponibilizado 24 (vinte e quatro) horas do dia, durante o ano 
inteiro. A MONDIAL não será responsável e não indenizará o SEGURADO por qualquer 
dano, prejuízo, lesão ou doença, causados pelo fato de encaminhar ao SEGURADO, à 
sua solicitação, pessoas ou profissionais, bem como hospitais e clínicas para assistência 
médica. A MONDIAL indica apenas serviços quando solicitados, e sem ônus, nas 
circunstâncias previstas acima. 
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1.1.4. TRANSPORTE PARA FREQÜÊNCIA ÀS AULAS - sem franquia (ensino 
fundamental em diante) 
No caso de impossibilidade de locomoção do SEGURADO, decorrente de acidente, a 
MONDIAL providenciará o transporte do SEGURADO, desde sua residência até o 
estabelecimento de ensino, para freqüência às aulas e seu retorno. Limite de Despesas: 
R$33,00 (trinta e três reais) por dia, por um período máximo de 30 (trinta) dias, por evento. 
 
1.1.5. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FISIOTERÁPICO - sem franquia 
A MONDIAL providenciará o transporte do SEGURADO, no caso de impossibilidade de 
locomoção deste, para tratamento em centros de fisioterapia, em caso de acidente 
coberto. Limite de Despesas: R$33,00 (trinta e três reais) por dia por um período máximo 
de 30 (trinta) dias, por evento. 
 
1.1.6. AULAS DOMICILIARES - sem franquia (ensino fundamental em diante)  
Se, em conseqüência de acidente, o SEGURADO permanecer, no mínimo, 5 (cinco) dias 
afastado das atividades curriculares, desde que sob prescrição médica, a MONDIAL 
providenciará o envio de professor habilitado à residência do SEGURADO para possibilitar 
o acompanhamento das atividades escolares. Limite de Despesas: R$18,00 (dezoito 
reais) por hora, máximo de 2 (duas) horas aula/dia e valor máximo de R$1.500,00 (um mil 
e quinhentos reais), por evento. 
 
1.1.7. ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO MÉDICA - sem franquia 
Na ocorrência de acidente pessoal em território nacional, o SEGURADO poderá acionar o 
serviço da MONDIAL, utilizando até o valor máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 
evento. Os valores excedentes a este limite serão de responsabilidade do SEGURADO. 
Na ocorrência de acidente no Exterior, o SEGURADO poderá acionar o serviço da 
MONDIAL para obter indicação de médicos e/ou unidades hospitalares.  




