
Serviços do seguro 
 

Assistência Escolar 
 

Serviços Disponíveis na Assistência Escolar 
 

ASSISTÊNCIA ESCOLAR 

Serviços às Pessoas Limite 

REMOÇÃO INTER HOSPITALAR POR LESÃO OU 
DOENÇA 
Franquia: Até 100 km do local onde ocorreu o evento 

Após providências de primeiros socorros e 
liberação por parte do médico 

responsável: 
Transporte (Sem limite), até o hospital, 

clinica ou médico mais próximo. 
RETORNO DA PESSOA USUÁRIA À RESIDÊNCIA 
HABITUAL, APÓS ALTA HOSPITALAR. 
Franquia: Remoção limitada a até 100kms de 
distância, entre o centro hospitalar e a residência 
habitual da pessoa usuária 

Sem limite de intervenções, para em meio 
de transporte regular, mais adequado em 

conformidade com o quadro clínico, 
devidamente prescrito no laudo médico. 

CONVALESCENÇA DOMICILIAR 
Franquia: 0Km 

Até 07 diárias após alta hospitalar 
devidamente comprovada através de 

laudo médico comprobatório, e dentro de 
uma despesa máxima de R$ 1.000,00 por 

todo o período. 
Nota: Sem limite de intervenções 

AULAS DOMICILIARES 
Franquia: 0Km 

Pessoa usuária afastada de suas 
atividades escolares por mais de 5 dias 

úteis. 
Até R$ 25,00 por hora, sendo 02 horas 
aula por dia, até o limite máximo de 10 

dias por evento 

PROFESSOR PARTICULAR PARA REFORÇO 
Franquia: 0Km Até R$ 500,00 por evento 

TRANSPORTE PARA FREQUÊNCIA AS AULAS E 
TRATAMENTO FISIOTERÁPICOS 
Franquia: 0Km 

Transporte de ida e volta para da 
residência habitual da pessoa usuária ao 

estabelecimento escolar 
Limite: R$ 35,00 por dia / 20 dias úteis 

LOCAÇÃO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS / 
HOSPITALARES 
Franquia: 0Km 

Até R$ 300,00 por evento 

TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES 
Franquia: 0Km Sem limites 

NUTRIÇÃO E DIETAS 
Franquia: 0km 

Sem limite para informações genéricas 
referentes a dicas de nutrição e calorias 

dos alimentos 

 
 

 
 



• O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de 
seguros, no site www.susep.gov.br, por meio de seu registro na SUSEP, 
nome completo, CNPJ ou CPF.  

• O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, 
incentivo ou recomendação à sua comercialização.  

• A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco.  
• Este Certificado de seguro apresenta um resumo das características do 

produto. 
• Mais esclarecimentos encontram-se nas Condições Gerais que regem 

este seguro que estão à disposição e em poder do Representante de 
Seguros, ou por meio da Central de Atendimento TOKIO MARINE 
SEGURADORA ou no site: www.tokiomarine.com.br. 

• Em caso de dúvidas ou sinistro, ligue para a central de atendimento 
Tokio Marine 0800 600 0560. 

 


