
Programa de Desconto Farmácia 
 
Importante: A Elegibilidade para a utilização dos serviços está condicionada ao disposto 
no item PAGAMENTO DO SEGURO, deste documento. 
 
O que é? 
 
É um programa de desconto em farmácia que oferece o benefício em mais de 5.000 farmácias 
em todo o Brasil.  
Para as 100 famílias de medicamentos mais vendidas no Brasil, o desconto mínimo é de 20%. 
Para os demais itens a venda na da farmácia, o desconto oferecido será o maior cadastrado na 
loja para o item solicitado. 
 
A relação das farmácias participantes poderá ser acessada por meio do site www.leader.com.br. 
Para mais informações sobre o Programa, o segurado pode entrar em contato com a CAL 
(Central de Atendimento Leader) pelos telefones 4002 3111 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 
0800 282 2003 (Demais Localidades). 

 

 

Condições para Participação no Programa de Desconto em Farmácia. 
 

1) A participação do Segurado no programa de Desconto em Farmácia iniciará 48 (quarenta e 
oito) horas após o início de vigência do seguro Super Proteção Premiada Leader. 

2) Que toda e qualquer compra de medicamento tenha sido prescrita por profissionais da 
área da saúde devidamente habilitado 

3) Para a compra de medicamentos com preços especiais, o segurado deverá dirigir-se a 
qualquer farmácia credenciada ao programa, munido de receita e do cartão de 
identificação do Programa, entregue no momento da adesão ao seguro Super Proteção 
Premiada Leader. 

4) A compra de medicamentos controlados e sua utilização estarão sujeitas as regras fixadas 
pelas autoridades sanitárias e serão de responsabilidade dos segurados quanto a sua 
utilização. 

5) No caso de medicamentos não tarjados (de uso livre), a apresentação da receita não será 
obrigatória. 

6) Não há limite para utilização do Programa, exceto se o benefício estiver suspenso por falta 
de pagamento do prêmio do seguro ou se o seguro estiver cancelado. 

 
Condições que excluem a participação do segurado no programa 
 

1) Falta de pagamento do seguro Super Proteção Premiada Leader 
2) Em caso do cancelamento do seguro Super Proteção Premiada Leader. 
3) Utilização do programa para fins não previstos, inadequado ou diferente ao que o 

Programa propõe. 
4) Descumprimento de orientações médicas prescritas na receita médica. 
5) Não apresentação de Receita Médica. 

 


