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MANUAL DO CLIENTE IXER 

Olá! Seja muito bem vindo(a) ao time IXER! 

É com grande alegria que agradecemos por depositar sua confiança e a segurança 

de sua família em nossas mãos. Nosso trabalho é constante e incansável na busca 

da satisfação total de nossos clientes. Neste Manual você cliente IXER entenderá 

de maneira clara e objetiva todos os benefícios que estão disponíveis em nossa 

plataforma e também como utilizá-los. Nossa missão desde sempre é e será 

proteger o seu bem mais valioso, a sua família.  

O que é a IXER Proteção Familiar? 

A IXER é uma intermediadora de benefícios com foco em Proteção Familiar, ou 

seja, não prestamos nenhum serviço direto ao consumidor já que isso é 100% 

garantido pelas empresas parceiras que compõem todos os nossos benefícios, o 

que nos dá muito mais credibilidade e confiança para com nossos clientes, uma 

vez que nossos parceiros são extremamente consolidados no mercado nacional. 

Na qualidade de intermediadora, nossa função é simplesmente comercializar os 

benefícios para o consumidor final, porém de uma forma muito mais completa, pois 

unimos 16 excelentes benefícios em uma única plataforma, formando assim o 

MAIOR PLANO DE PROTEÇÃO FAMILIAR DO BRASIL! 

Empresas Parceiras 

Podemos dizer com toda certeza, que somos o maior Plano de Proteção Familiar 

do Brasil, isso porque contamos com as maiores e melhores empresas de cada 

segmento. Nosso produto foi pensado em todos os detalhes para garantir aos 

nossos clientes a melhor qualidade. Por isso, todas as empresas parceiras são 

extremamente consolidadas e reconhecidas no mercado nacional.  

A IXER é formada por quatro empresas pilares, gigantes no mercado em seus 

segmentos, unindo-as em um único plano oferecendo saúde, seguros, 

assistências, educação, lazer e alimentação. Estas empresas são: 
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TEM SAÚDE: É a responsável pelos serviços médicos, 

odontológicos e laboratoriais dos planos, presente em mais de 400 

cidades e em todas as capitais brasileiras, com mais de 6 mil 

unidades de atendimento credenciadas, garante descontos em uma 

ampla rede particular de atendimento em todo país.  

 

PREVISUL: Atual seguradora do banco Caixa Econômica Federal, 

com mais de 114 anos de mercado. É quem gera as apólices de 

seguros e garante os serviços de todas as assistências do plano, 

além do sorteio mensal de 50 mil reais.   

 

VIDALINK: Maior rede de descontos farmacêuticos do Brasil, com 

mais de 23 mil farmácias conveniadas e descontos que podem 

chegar até 60% em medicamentos reconhecidos pela ANVISA.  

 

CLUBE IXER DE VANTAGENS: Um dos maiores Clubes de 

Vantagens do Brasil. São centenas de empresas nacionais com 

milhares de ofertas todos os dias. Garante super descontos em 

instituições de ensino, redes de academias, restaurantes, lojas, 

supermercados, entretenimento e diversos outros segmentos.  

 

CONECTA IXER: É responsável por garantir o acesso de nossos 

clientes a consultas médicas por videochamada através da 

Telemedicina.  

Prazo de Ativação do Cliente 

O prazo de ativação do cliente é de até 72 horas úteis a partir da compensação do 

pagamento do valor de adesão para Telemedicina, Convênio de descontos 

farmacêuticos, Clube IXER de Vantagens, Consultas e Exames, e de até 30 dias 

úteis para Apólices de Seguros e Assistências (Assistência Residencial, 

Assistência Auto e Moto 24 horas, Seguro Acidente Pessoal, Assistência Funeral 

Prime e Sorteio de R$ 50.000,00) nos termos do prazo estipulado pela Seguradora. 

Para o Seguro Hospitalar o prazo de ativação para a assistência de internação 

decorrida de evento acidental é de até 30 dias úteis e para internação em UTI 

decorrente de doenças graves o prazo é de 90 dias.  
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REGULAMENTOS 

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

 

Caso de MORTE: Indenização de R$ 50.000,00 

É a cobertura que garante o pagamento do Capital Segurado ao Beneficiário em 

caso de morte do Segurado, ocasionada pelo evento ACIDENTE PESSOAL, 

ocorrido durante a vigência do Seguro.  

SOMENTE PARA O TITULAR 

LIMITE DE IDADE: ATÉ 70 ANOS NO ATO DA ADESÃO. (PARA UTILIZAÇÃO 

DO BENEFÍCIO NÃO HÁ LIMITE DE IDADE). 

CAPITAL: R$ 50.000,00 (integral) 

Fica vedada a cobertura de acidentes pessoais para menores de 14 (quatorze) 

anos, ficando restrita apenas a cobertura de assistência funeral, contudo não há 

restrição de idade para que sejam agentes beneficiários, ou seja, qualquer pessoa 

independente da idade pode figurar no quadro de beneficiários. 

Caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): 

Indenização de ATÉ R$ 50.000,00 

É a cobertura que garante o pagamento de uma Indenização, ao próprio Segurado, 

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.  

Após a conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos para 

recuperação, e verificada a existência de Invalidez permanente avaliada quando 

da alta médica definitiva, a Seguradora pagará, ao próprio Segurado, uma 

indenização, conforme Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez 

Permanente.  

A invalidez permanente deve ser comprovada através de declaração médica.  

Somente para o Titular 

Limite de idade: ATÉ 70 ANOS NO ATO DA ADESÃO. (PARA UTILIZAÇÃO DO 

BENEFÍCIO NÃO HÁ LIMITE DE IDADE). 

Capital: Até R$ 50.000,00 (consultar tabela de indenização). 
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Como Utilizar? 

Em caso de sinistro acionar imediatamente a Central de Atendimento da Previsul 

Seguradora (3003-6773 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 709 8059 

para demais localidades. 

ASSISTÊNCIA FUNERAL PRIME FAMILIAR E INDIVIDUAL 

O Serviço de Assistência Funeral tem como objetivo, a realização do funeral do 

Segurado falecido. Esta Proposta de Contratação contempla o Serviço de 

Assistência Funeral conforme descrito abaixo:  

Modalidade Estendido: Titular, cônjuge, pais do titular, sogro, sogra e filhos. 

Modalidade Individual: Apenas para o Titular do plano. 

Abrangência: Os serviços de assistência funeral terão extensão em todo o 

território brasileiro. 

Padrão de Serviço: Prime (funeral equivalente a R$ 5.000,00 por falecimento). 

Limite de Idade para Adesão 

Segurado Principal e Cônjuge: Até 70 anos no ato da adesão. (para 

utilização do benefício não há limite de idade). 

Para Pais, Sogro e Sogra: Até 80 anos no ato da adesão. (para utilização do 

benefício não há limite de idade). 

Filhos: até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade quando estiver cursando 

nível universitário ou ainda, filhos portadores de deficiência que o torne inimputável 

independentemente da idade ou deficiência, desde que, em conformidade com o 

Regulamento do Imposto de Renda. 

Como Utilizar? 

Na hipótese da ocorrência de óbito do Segurado ou familiares cobertos pela 

assistência e após a liberação do corpo pelos órgãos competentes, um membro da 

família ou qualquer pessoa deverá contatar a Central de Atendimento (3003-6773 

para capitais e regiões metropolitanas e 0800 709 8059 para demais localidades, 

para acionamento do exterior o número é 55 11 4133 6819), comunicando o 

falecimento.  

Após conferência das informações por parte da seguradora Previsul, a mesma 
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comunicará a funerária credenciada ou autorizada no município, para que seja 

providenciado tudo que for necessário para a execução do funeral.  

Os valores que excederem os limites estabelecidos serão de responsabilidade da 

família.  

Regras da Assistência: Não ficam garantidas pelo presente instrumento, as 

prestações que não tenham sido previamente solicitadas por intermédio da Central 

de Atendimento ou tenham sido executadas sem o seu acordo.  

Quando excepcionalmente o serviço coberto tiver que ser pago pelo Beneficiário 

para posterior reembolso, este deverá sempre observar a orientação e aprovação 

prévia da Central de Atendimento.  

Não serão reembolsados os casos de despesas não comunicadas e aprovadas 

previamente pela Central de Atendimento. 

Este plano inclui os seguintes serviços: 

Atendimento Social: Na ocorrência do óbito do Segurado, após a liberação do 

corpo pelos órgãos competentes e de acordo com os eventos cobertos, a família 

ou responsável deverão entrar em contato com a Prestadora, que após conferir as 

informações, comunicará a funerária credenciada ou autorizada no município, para 

que seja providenciado tudo que for necessário para a execução do funeral. O 

acompanhamento de um membro da família será solicitado, caso a legislação local 

exija. 

Transporte de Familiar para a Liberação do Corpo: No caso de 

falecimento do Segurado fora de seu município de residência e havendo a 

necessidade de um membro da família para liberação do corpo, a Prestadora 

fornecerá um meio de transporte mais apropriado, a seu critério. A Prestadora 

também fornecerá hospedagem em hotel, a seu critério, por um período mínimo 

necessário para a liberação do corpo, desde que não ultrapasse o limite 

preestabelecido para a prestação dos serviços de funeral. Qualquer importância 

monetária que ultrapassar este limite será de responsabilidade da família e/ou 

responsável pelo Segurado.  

Funeral: Composto pelos seguintes itens, de acordo com o limite de despesas 

fixado: 

a) urna; 

b) higienização básica e ornamentação do corpo (com flores da estação);  

c) coroa de flores da estação;  
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d) véu;  

e) paramentos, velas, cavaletes, castiçais e cristo (conforme região) 

disponibilizados quando necessário e permitido pela família; 

f) carro fúnebre para remoção dentro do município;  

g) registro em cartório, quando autorizado pela legislação local; 

h) livro de presença (conforme disponibilidade local); 

i) locação de sala para velório em capelas municipais ou particulares; 

j) taxas de sepultamento em cemitério municipal ou em outro cemitério com valor 

equivalente ou cremação;  

k) locação de jazigo (por 3 anos) em cemitério municipal ou em outro cemitério 

com valor equivalente, quando necessário e disponível na cidade. 

Todos os itens acima serão disponibilizados conforme infraestrutura local. 

Não caberá à Prestadora a responsabilidade pela falta de itens que não estejam 

disponíveis ou sejam comercializados em determinadas praças.  

Cremação: A Prestadora providenciará o serviço em crematório existente na 

cidade de domicílio do Segurado ou local da cerimônia. Em caso de inexistência 

de crematório nos locais citados, providenciará o traslado do corpo para a cidade 

mais próxima que exista o serviço de cremação num raio máximo de 100 km (cem 

quilômetros), e o posterior retorno das cinzas aos familiares.  

Sepultamento: A Prestadora providenciará o sepultamento do corpo em jazigo 

da família, em cemitério municipal ou outro cemitério, na cidade indicada por esta. 

Traslado: No caso de falecimento do Segurado fora de seu município de 

residência, em território nacional, a Prestadora providenciará o traslado da cidade 

onde ocorrer o óbito até o local de domicílio do Segurado ou local de cerimônias 

para sepultamento/cremação, conforme designado pela família.  

Transmissão de Mensagens Urgentes: Na ocorrência do óbito, de acordo 

com os eventos previstos, a Prestadora poderá transmitir para a família do 

Segurado ou pessoas indicadas por esta, mensagens urgentes sobre o 

acontecimento. 
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Não estão cobertos por esta assistência: 

• Suicídio, quando cometido durante os dois primeiros anos de vigência do plano 

contratado junto à Prestadora; e 

• Sepultamento de membros. 

ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL COMPLETA + ELETROASSIST COM 

PEÇAS 

O Serviço de Assistência Residencial tem como objetivo, a realização de serviços 

na residência habitual do Segurado (Titular), em caso de evento assistido ou 

problema emergencial.  

Definições: 

Evento Previsto: Eventos externos, súbitos e fortuitos, involuntários por parte 

do Segurado ou de seus prepostos, que provoquem danos materiais no imóvel e/ou 

resultem em ferimentos nos seus ocupantes, decorrentes das seguintes situações: 

a) Roubo ou Furto Qualificado: Correspondem, respectivamente, às 

definições dadas pela Lei Penal Brasileira a esses eventos ocorridos no imóvel, 

desde que tenham sido oficialmente comunicados às Autoridades Competentes. 

Caracterizado pela destruição ou rompimento de obstáculos para acesso à 

residência, como, por exemplo, arrombamento.  

b) Incêndio, Raio ou Explosão.  

c) Dano Elétrico: caracterizado pela sobrecarga de energia. 

d) Desmoronamento. 

e) Vendaval, Granizo ou Fumaça. 

f) Alagamento: dano por água proveniente, súbita e imprevistamente, de 

rupturas ou entupimentos da rede interna de água. 

g) Impacto de Veículos. 

h) Queda de Aeronaves. 

Problema Emergencial: É um evento súbito, inesperado, ocasionado pela 

danificação ou desgaste de materiais no imóvel, independentemente da ocorrência 
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de evento previsto, que exija um atendimento imediato para evitar a seriedade dos 

danos ou diminuir suas consequências, em caráter exclusivamente reparatório, 

com serviços para as seguintes situações: 

a) Chaveiro: Quebra da chave na fechadura, perda, roubo ou furto da(s) chave(s) 

de porta(s) de acesso ao imóvel. 

b) Problemas Hidráulicos: Vazamento em tubulações (aparentes), em PVC 

de 1 a 4 polegadas, torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga e registros. 

Desentupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, excluídos 

entupimentos de rede de esgoto que interligam as caixas de inspeção de gordura 

e esgoto da residência.  

c) Problemas Elétricos: Tomadas queimadas, interruptores defeituosos, 

disjuntores e fusíveis danificados, chaves faca, troca de resistências de chuveiros 

(não blindados), torneiras elétricas decorrentes de problemas funcionais ou que 

possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na residência. 

Produto: é(são) o(s) eletrodoméstico(s) nacional pertencente(s) e utilizado(s) 

única e exclusivamente nas dependências do imóvel cadastrado, com as peças 

originais do fabricante e com até 6 (seis) anos de idade de fabricação (constante 

na NF) no momento do defeito. 

Como Utilizar? 

Na hipótese da ocorrência de um evento previsto ou problema emergencial, o 

Segurado deverá contatar a Central de Atendimento (3003-6773 para capitais e 

regiões metropolitanas e 0800 709 8059 para demais localidades, para 

acionamento do exterior o número é 55 11 4133 6819), comunicando o fato e 

seguindo sempre as instruções recebidas, fornecendo-lhe todas as informações 

necessárias à perfeita prestação do serviço contratado. 

Abrangência: Os serviços de assistência residencial executados no endereço 

da residência habitual do Segurado informado na Proposta de Adesão/Relação e 

desde que esteja localizada em território nacional.  

Benefícios: Os custos dos serviços descritos correrão por conta exclusiva da 

Prestadora de Serviços que arcará integralmente com todas as despesas 

decorrentes da prestação de serviços, limitados os gastos de acordo com o plano 

contratado.  

Os valores que excederem os limites estabelecidos serão de responsabilidade do 

Segurado.  
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Regras da Assistência: Não ficam garantidas pelo presente instrumento, os 

valores que não tenham sido previamente solicitados por intermédio da Central de 

Atendimento ou tenham sido executadas sem o seu acordo. Não serão 

reembolsados os casos de despesas não comunicadas e aprovadas previamente 

pela Central de Atendimento. 

Este plano inclui:  

Chaveiro: Envio de chaveiro para conserto definitivo ou provisório da porta de 

acesso à residência ou confecção de chave, conforme evento assistido e limites 

abaixo:  

a) Arrombamento, Roubo e Furto: Caso a residência cadastrada fique 

vulnerável e seja necessário o conserto de portas ou fechaduras, a prestadora se 

encarregará do envio de um profissional para o reparo provisório ou, se possível, 

o definitivo. Limite máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

 b) Perda, Quebra de Chaves na Fechadura, Roubo ou Furto de 

Chaves: Caso impeça o acesso do Segurado à residência, a prestadora se 

encarregará do envio de um chaveiro para realização do serviço, ou seja, abertura 

e uma confecção de chave (simples ou tetra) quando necessário. Não está prevista 

para esse serviço a cópia de novas chaves. Limite máximo de R$ 100,00 (cem 

reais). 

Limite de Utilização: Até 02 intervenções por ano (independente do evento). 

 

Mão de Obra Hidráulica: Envio de encanador para resolver problemas de 

vazamentos em tubulações aparentes ou solucionar problemas que possam 

acarretar risco de alagamento na residência (o Segurado deverá informar ao 

profissional o local exato da ruptura ou do vazamento), conforme evento assistido 

e limites abaixo:  

a) Alagamento: Casos em que o imóvel estiver alagado ou em risco de 

alagamento em função de eventos súbitos e fortuitos, alheios a vontade do 

Segurado. Para essa situação a Prestadora enviará um profissional para conter 

provisoriamente a situação de alagamento.  

Para o fornecimento de assistência, só será considerado alagamento quando este 

for causado por ruptura de canos ou entupimento de ramais internos da tubulação, 

sem a intenção do Segurado. Limite máximo de R$ 200,00 (duzentos reais).  
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b) Vazamento em tubulações (aparentes) de 1 a 4 polegadas ou em 

dispositivos hidráulicos como: torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de 

descarga, registro; Entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e 

tanques: 

A Prestadora arcará com o custo de mão de obra para a contenção emergencial. 

Limite máximo de R$ 100,00 (cem reais). 

Limite de Utilização: Até 02 intervenções por ano (independente do evento). 

Exclusões:  

Quebra de parede, teto ou piso; Casos de inundação, enchentes ou eventos da 

natureza; Tubulações de esgoto e caixa de gordura; Reparos definitivos; Despesas 

com material; Locação de andaime; Custos de execução do serviço que excederem 

os limites; Utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica; Tubulações 

e/ou conexões que não sejam de PVC (ex.: cobre, aço ou ferro); Assistência para 

materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto, etc.). 

 

Mão de Obra Elétrica: Envio de eletricista para realizar reparos necessários 

para o restabelecimento da energia elétrica ou para solucionar problemas elétricos, 

conforme evento assistido e limites abaixo: 

a) Raio, Dano Elétrico – caracterizado pela sobrecarga de energia: Casos de 

falhas ou avarias nas instalações elétricas da residência cadastrada, ocasionada 

por raio ou sobrecarga de energia, que provoque a falta de energia no imóvel ou 

em alguma de suas dependências, a prestadora se responsabilizará pelo envio do 

profissional para realizar os reparos necessários ao restabelecimento da energia 

elétrica. Limite máximo de R$ 200,00 (duzentos reais).  

b) Problemas Elétricos – tomadas queimadas, interruptores defeituosos, 

disjuntores e fusíveis danificados, chaves facas, troca de resistências de chuveiros 

ou torneiras elétricas (não blindados) ou troca de chuveiros elétricos:  Casos 

decorrentes de problema funcional ou que possam vir a acarretar curto circuito ou 

interrupção de energia na rede de baixa tensão na residência, a prestadora se 

responsabilizará pelo envio de um profissional para conter a situação emergencial. 

Limite máximo de R$ 100,00 (cem reais).  

Limite de Utilização: Até 02 intervenções por ano (independente do evento).  

Exclusões:  

Quebra de parede, teto ou piso; Troca ou Instalação de fiação; Portão 
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Elétrico/Eletrônico, alarme, interfone, cerca elétrica, circuito de segurança, 

telefone, interfone, equipamento eletrônico, eletrodoméstico e eletroeletrônico, 

bem como qualquer serviço não descrito nas definições; Despesas com material; 

Locação de andaime; Custos de execução do serviço que excederem os limites. 

 

Vidraceiro: Envio de profissional qualificado para consertar portas ou janelas 

externas contendo a situação de risco, ou colocação de tapume, caso não seja 

possível a execução do serviço, conforme evento assistido e limites abaixo: 

Quebra de Vidros: Limite máximo de R$ 100,00 (cem reais) por até 02 

intervenções por ano. 

Exclusões:  

O material será vidro transparente básico (canelado, liso ou martelado, até 4mm 

de espessura).  
A Prestadora não terá responsabilidade sobre a localização de vidros coloridos, 

fumês, temperados, jateados, especiais ou que estejam fora de linha de fabricação. 

Caso não seja possível a realização do serviço de vidraceiro nos termos acima 

mencionados, a prestadora fornecerá a colocação de tapume, neste caso o serviço 

será encerrado e o prestador não voltará para a troca do vidro. A prestadora não 

se responsabiliza pela substituição de materiais idênticos aos existentes ou pela 

manutenção de questões estéticas da residência. 

 

Limpeza de Residência: Envio de profissional para execução de limpeza 

emergencial para dar condições de habitação à residência sem descaracterizar o 

evento assistido, conforme limites abaixo:  

a) Incêndio, Alagamento, Impacto de Veículos, Desmoronamento, 

Vendaval: 

Limite máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) por até 02 intervenções por ano. 

Entende-se por condições de habitação a limpeza de pisos, paredes ou tetos para 

a retirada de sujeiras ou vestígios do evento que atrapalhem as condições de 

habitação do imóvel, desde que esta limpeza não descaracterize o evento previsto, 

fato causador do dano.  

Exclusões:  

Atos de vandalismo, invasão, arrombamento; Limpeza de resíduos provocados por 

atos de vandalismo; Serviços de faxina; Limpeza de bens móveis e resíduos que 

não tenham vínculo com o evento previsto; Despesa com material; Custos de 
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execução do serviço que excederem os limites; Locação de caçamba para retirada 

de entulho ou sujeira. 

 

Vigilância: Envio de vigilante em caso de vulnerabilidade da residência assistida, 

após tentativa de contenção emergencial aos locais de risco, conforme evento 

assistido e limites abaixo: 

a) Arrombamento, Roubo ou Furto Qualificado, Vendaval, 

Desmoronamento, Impacto de Veículos, Queda de Aeronaves, 

Incêndio e Explosão: 

Caso a residência fique vulnerável em função de danos às portas, janelas, 

fechaduras ou qualquer outra forma de acesso ao imóvel, a prestadora 

providenciará a vigilância, até os limites estabelecidos, após tentativa de contenção 

emergencial aos locais avariados. Limite máximo de R$ 300,00 (trezentos reais). 

O Limite de Utilização: Até 02 intervenções por ano (independente do evento).  

Mudança e Guarda-Móveis: Retirada, guarda de móveis e sua posterior devolução 

à residência em caso de evento previsto que exijam reformas ou reparos à 

residência, conforme evento assistido e limites abaixo: a) Alagamento, 

Arrombamento, Roubo ou Furto Qualificado, Vendaval, Desmoronamento, Impacto 

de Veículos, Queda de Aeronaves, Incêndio e Explosão: existindo a necessidade 

de reparos ou reformas que exijam a transferência de móveis e bens pertencentes 

à residência, a prestadora se encarregará das despesas. Limite máximo de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) para mudança (ida e volta) e limite máximo de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) para guarda. O Limite de Utilização: Até 02 
intervenções por ano (independente do evento) para mudança e até 02 

intervenções por ano (independente do evento) para guarda-móveis. Este serviço 

será oferecido nas capitais e nas cidades com mais de 100.000 habitantes. Para 

cidades sem infraestrutura consultar a Central de Atendimento.  Cobertura 

Provisória de Telhados: envio de profissional que colocará lona ou plástico no 

telhado, caso as telhas estejam danificadas em consequência de um evento 

previsto, deixando a residência exposta a estragos, conforme evento assistido e 

limites abaixo: a) Roubo ou Furto Qualificado, Incêndio, Raio, Explosão, 

Desmoronamento, Vendaval, Granizo, Impacto de Veículos, Queda de Aeronaves: 

Quando as telhas forem danificadas e necessitarem de substituição, a prestadora 

de serviços providenciará se tecnicamente possível, a cobertura provisória do 

telhado com lona, plástico ou outro material a fim de proteger provisoriamente o 

imóvel. Limite máximo de R$ 400,00 (quatrocentos reais). O Limite de Utilização: 

até 02 intervenções por ano (independente do evento). Exclusão: garantia após 48 

horas da colocação da lona; Troca de telhas; Qualquer tipo de reparo em telhado, 

calhas, forros e beirais; Serviços em edifícios ou em imóveis com mais de dois 
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pavimentos a partir do nível da rua, telhados com inclinação superior a 35 graus 

que ofereça risco de acidente ao prestador; Custos de execução do serviço que 

excederem os limites acima; Locação de andaime. 

Como Utilizar? 

Na hipótese da ocorrência de um evento previsto ou problema emergencial, o 

Segurado deverá contatar a Central de Atendimento (3003-6773 para capitais e 

regiões metropolitanas e 0800 709 8059 para demais localidades, para 

acionamento do exterior o número é 55 11 4133 6819), comunicando o fato e 

seguindo sempre as instruções recebidas, fornecendo-lhe todas as informações 

necessárias à perfeita prestação do serviço contratado. 

ASSISTÊNCIA 24 HORAS AUTO E MOTO – ATÉ 10 ANOS (100KM) 

VÍNCULO AO SEGURADO 

O Serviço de Assistência 24 horas Auto e Moto – Até 10 anos tem como objetivo 

auxiliar o Segurado no caso de ocorrência de evento previsto, sendo esses: 

acidente, pane, furto, roubo e incêndio.  

Definições: 

• Veículo: Veículo de propriedade particular ou de uso habitual (automóvel de 

passeio ou motocicleta), devidamente cadastrado, exceto veículo destinado a 

transporte público de mercadoria ou passageiros, de aluguel, que tenha peso 

superior a 3.500 kg, limitado a 10 anos de fabricação.  

• Acidente: É a ocorrência de qualquer fato danoso e imprevisível produzido no 

veículo, tais como: colisão, abalroamento ou capotagem que provoque sua 

imobilização, tendo ou não resultado em ferimento do condutor e/ou de seus 

acompanhantes.  

• Roubo ou Furto: Correspondem, respectivamente, às definições dadas pela 

Lei Penal Brasileira a esses eventos ocorridos com o veículo, desde que tenham 

sido oficialmente comunicados às autoridades competentes.  

• Pane: Defeito de origem mecânica ou elétrica, que impeça a locomoção do 

veículo por seus próprios meios, incluindo os casos de troca de pneus. 

• Pane Repetitiva: Repetição de utilização dos serviços de assistência em 

casos de pane. Para este contrato, dentro do período de vigência do serviço, a 

partir da quarta solicitação de assistência por pane do veículo, conforme descrição 
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acima estará caracterizada a pane repetitiva, cujos gastos passarão a ser de 

responsabilidade do Segurado.  

• Vans: Serão consideradas Vans para prestação dos serviços de assistência 

somente aquelas utilizadas sem fins comerciais. 

Como Utilizar? 
Na hipótese da ocorrência de um evento coberto o Segurado deverá contatar a 

Central de Atendimento (3003 6773 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 

709 8059 para demais localidades), comunicando o fato e seguindo sempre as 

instruções recebidas, fornecendo-lhe todas as informações necessárias à perfeita 

prestação do serviço contratado.  

Vigência: A duração da garantia dos serviços de assistência fica limitada à 

vigência da apólice de seguro comercializada pela Seguradora. Abrangência: Os 

serviços de Assistência 24 horas Auto e Moto – Até 10 Anos (100km) terão 

extensão em todo o território brasileiro. 

Regras da Assistência: Não ficam garantidas pelo presente instrumento, as 

prestações que não tenham sido previamente solicitadas por intermédio da Central 

de Atendimento ou tenham sido executadas sem o seu acordo. Quando 

excepcionalmente o serviço coberto tiver que ser pago pelo Beneficiário para 

posterior reembolso, este deverá sempre observar a orientação e aprovação prévia 

da Central de Atendimento.   

Não serão reembolsados os casos de despesas não comunicadas e aprovadas 

previamente pela Central de Atendimento. 

 Este plano inclui os seguintes serviços limitados a 3 (três) 

intervenções para eventos de pane:  

• Auto socorro após Pane: Na hipótese de pane, que impossibilite a 

locomoção própria do veículo, será providenciado o envio de um mecânico para 

realizar o conserto no local, se tecnicamente possível. Caso não seja possível 

efetuar o conserto, mesmo após envio do mecânico, o Automóvel/Motocicleta será 

rebocado.   

A prestadora se responsabiliza apenas pelas despesas com mão de obra do 

prestador, no momento do atendimento emergencial. Qualquer despesa relativa à 

reposição de peças será de responsabilidade do Segurado.  

Limite: Até R$ 100,00 (cem reais).  

Franquia: Sem franquia. 
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• Reboque ou Recolha Após Pane ou Evento Previsto: Na hipótese de 

pane ou evento previsto que impossibilite a locomoção própria do 

Automóvel/Motocicleta e na impossibilidade de resolução do problema no próprio 

local, o veículo será rebocado até a oficina ou concessionária mais próxima, 

indicada pelo Segurado e localizada até o raio máximo contratado.  

Entende-se por raio a distância de ida até o destino escolhido. Caso exceda o limite 

acima, o Segurado será responsável pela quilometragem excedente de ida e volta 

do reboque.   

Não havendo oficina nem concessionária em funcionamento no momento do 

atendimento, o veículo será rebocado por guinchos credenciados e será 

providenciada sua guarda até o início do expediente 

Limite: Até 100km ou R$ 300,00. 

Franquia: Sem franquia.  

 

• Troca de Pneus: Na hipótese de danos aos pneus, a prestadora 

disponibilizará um profissional para solução do problema (simples troca ou reboque 

até o borracheiro).   

As despesas para o conserto do pneu, câmara, aro, entre outras, correrão por conta 

do Segurado.  

Limite: Mão de obra para troca de pneus ou reboque até o borracheiro mais 

próximo. 

Franquia: Sem franquia.  

 

Disposições Gerais da Assistência:  

• Em caso de carros importados ou veículos em garantia de fábrica, o reboque será 

efetuado até uma oficina ou concessionária mais próxima no raio máximo 

contratado, ficando a cargo do Segurado as despesas excedentes em caso de 

escolha por um reboque até uma oficina ou concessionária fora deste raio de ação;  

• O Segurado deverá sempre providenciar previamente a remoção de eventual 

carga que prejudique ou impeça o reboque; 

 • A prestadora estará desobrigada da prestação de serviços nos casos alheios à 

vontade, tais como: enchentes, greves, convulsões sociais, atos de vandalismo, 

interdições de rodovias e/ou de outras vias de acesso, casos de fortuitos ou de 

força maior;  

• Lembramos que o conserto no local é um paliativo para que o veículo possa rodar, 

mas não substitui o ingresso deste na oficina; 

• Os serviços serão prestados nas medidas das disponibilidades legais; 
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• A prestadora não se responsabiliza por eventuais reboques de veículos que 

exijam utilização de “munck” ou outro equipamento para fins de resgates que não 

o tradicional reboque. 

ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA 

A assistência de Orientação Psicológica disponibiliza ao Segurado e seus 

familiares orientação psicológica via telefone com profissionais qualificados.  

Pode ser utilizado ao longo de toda a vigência da apólice, sem limitação de 

acionamento.   

O atendimento é realizado por psicólogos e assistentes sociais e funciona 24 (vinte 

e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.  

Como Utilizar?  
Este serviço garante uma assistência personalizada, através da Central de 

Atendimento (3003 6773 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 709 8059 

para demais localidades), disponível 24 (vinte e quatro) horas de qualquer dia da 

semana conforme abaixo: 

 • Atendimento das 8h às 20h em dias úteis por profissional treinado (assistente 

clínico) com atendimento diferenciado capaz de responder à solicitação do 

Segurado de imediato.  

• Atendimento das 20h às 8h, fins de semanas e feriados o Segurado será 

orientado através de uma gravação, a ligar gratuitamente ao telefone de 

emergência.  

O atendimento será realizado por um profissional treinado e capaz de avaliar a 

gravidade da situação e orientar o Segurado em relação às providências 

necessárias. 

Vigência: A duração da garantia dos serviços de assistência fica limitada à 

vigência da apólice de seguro comercializada pela Seguradora.  

Abrangência: Os serviços de Orientação Psicológica terão extensão em todo o 

território brasileiro. 

Regras da Assistência: Não ficam garantidas pelo presente instrumento, as 

prestações que não tenham sido previamente solicitadas por intermédio da Central 

de Atendimento ou tenham sido executadas sem o seu acordo. 

Assistência de Orientação Psicológica: O programa é voltado à qualidade 

de vida, garantindo um melhor atendimento do Segurado. Nele, uma equipe 

altamente qualificada dará início ao atendimento através de uma avaliação do 

problema motivador da procura. Essa avaliação é indispensável para que qualquer 
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medida complementar de assistência seja autorizada. Após avaliação inicial, será 

determinado se o problema do Segurado poderá ser solucionado por telefone ou 

se precisará de atendimento presencial. Esta avaliação é indispensável para 

determinar qual o procedimento correto a seguir. Caso seja necessário 

atendimento presencial, o Segurado será responsável pelo pagamento das 

despesas.  

Esta Assistência inclui os seguintes serviços:  

• Apoio Psicológico: Atendimento telefônico para o Segurado e beneficiário 

em situações como: falecimento, acidente, doença grave, drogas, alcoolismo, 

abordando o problema/situação e, como resultado, o Segurado deverá encontrar 

alívio e melhora emocional.  

A orientação psicológica via telefone não substitui a psicoterapia feita em 

consultório. A orientação por telefone tem como principal objetivo prestar ajuda em 

problemas específicos, de forma focada e breve. Casos que necessitem de 

psicoterapia ou de acompanhamento por um período maior serão identificados pelo 

profissional e encaminhados a profissionais que atendam em consultório, e as 

decisões de ir ao consultório e arcar com o valor das consultas presenciais são de 

total responsabilidade do Segurado e/ou seus dependentes.  

Limite: ilimitada.  

• Indicação de Visita: Havendo necessidade para apoio psicológico, a rede 

poderá quando necessário e desde que possível, indicar a rede de psicólogos no 

local mais próximo de sua residência.  

Limite: ilimitada. 

• Apoio Social: Atendimento telefônico para Segurado e beneficiário para 

orientações sobre:  

a) Orientação sobre pensão por morte; 

b) Orientações específicas por morte em acidente de trânsito/ DPVAT; 

c) Documentos necessários em caso de invalidez exigida pela Seguradora ou 

Previdência Social;  

d) Os direitos previstos em casos de violência familiar e os encaminhamentos 

legais; 

e) Como buscar outras fontes de ajuda: empresa, comunidade, grupos de apoio.  

Limite: ilimitada. 
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ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL – NUTRILINE 

O serviço de Assistência Nutriline disponibiliza ao Segurado informações, via 

telefone com profissional qualificado, sobre alimentação e nutrição de forma 

simples e objetiva.   

A cada contato, o Segurado receberá dicas e comentários motivando-o a utilizar o 

programa de forma contínua a alcançar seus objetivos.  

Serviço de Assistência: Este serviço garante uma assistência personalizada, 

através da Central de Atendimento (3003 6773 para capitais e regiões 

metropolitanas e 0800 709 8059 para demais localidades), disponível de segunda 

a sexta, das 8:00 às 20:00h (exceto aos feriados).  

Vigência: A duração da garantia dos serviços de assistência fica limitada à 

vigência da apólice de seguro comercializada pela Seguradora. 

Abrangência: Os serviços do produto Nutriline terão extensão em todo o 

território brasileiro.  

Como Utilizar?  
O atendimento é composto por analistas de suporte nutricional. As informações 

poderão ser disponibilizadas ao Segurado via telefone, e-mail, fax ou correio, 

conforme a preferência de cada Segurado. Os serviços dessa assistência são 

destinados a adultos e idosos nas mais diferentes etapas da vida.   

As informações por telefone só poderão ser disponibilizadas para um adulto. 

Esta assistência inclui os seguintes serviços:  

• Cadastro: este serviço é o primeiro contato do Segurado com o programa.  

Seu objetivo é coletar informações básicas para nortear, orientar e acompanhar os 

serviços a serem prestados ao Segurado, como a classificação do perfil nutricional 

de acordo com o peso e a estatura (IMC – Índice de Massa Corpórea).  

Limite: ilimitada.  

• Calorias na Medida: Consulta rápida do valor calórico dos alimentos, 

incluindo uma vasta quantidade de alimentos in natura, preparações caseiras e 

alimentos industrializados. Além disso, as informações do Calorias na Medida 

permitem a comparação entre itens da mesma categoria e entre diferentes porções 

de um mesmo alimento. 

Limite: ilimitada.  

• Perfil Pessoal: Identificação e avaliação de hábitos cotidianos inadequados 

que tenham relação com a alimentação e que possam estar interferindo na 

qualidade de vida do Segurado como um todo. A partir da avaliação do Perfil 

Pessoal, o Segurado receberá informações e dicas com o intuito de despertar seu 
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interesse em cuidar melhor de sua saúde, hábitos de vida e alimentares, 

estimulando assim uma melhora em sua qualidade de vida. 

 Limite: ilimitada.  

• Perfil Alimentar Personalizado: Avaliação dos hábitos alimentares do 

Segurado de forma qualitativa através de uma breve descrição de seu consumo 

alimentar cotidiano. A partir da identificação dos hábitos alimentares do Segurado, 

a central de atendimento oferece orientações alimentares práticas e direcionadas 

aos principais pontos identificados.  

Limite: ilimitada. 

• Modelo de Cardápio: Este serviço sugere um modelo de cardápio/esquema 

alimentar que orienta o Segurado quanto às combinações mais adequadas dos 

alimentos nas principais refeições (almoço e jantar) de forma qualitativa. 

Juntamente com o cardápio, o Segurado recebe dicas dos alimentos a serem 

consumidos nas refeições intermediárias (lanche da manhã e lanche da tarde) e 

desjejum para assim, manter uma alimentação saudável, através de sugestões 

alimentares criativas e atraentes.  

Limite: ilimitada.  

• Nutrição no Dia-a-dia: Através da Central de Atendimento, o Segurado terá 

à sua disposição informações nutricionais, dicas e atualidades envolvendo uma 

grande variedade de temas, atendendo às dúvidas mais frequentes. Este serviço 

baseia-se em um complexo arquivo de informações, constantemente atualizado, e 

abrange os seguintes temas:  

a) Nutrição e Esporte: assuntos relacionados à alimentação ideal para 

esportistas nas diferentes modalidades e nos diferentes momentos de treino com 

o intuito de obter melhor desempenho e melhores resultados na composição 

corporal; 

b) Nutrição e Saúde: temas diversos que relacionam os hábitos alimentares à 

qualidade de vida; 

c) Curiosidades: informações sobre os alimentos e suas peculiaridades;  

d) Nutrição x Idosos: alimentação ideal para idosos e estratégias para 

melhorar o desenvolvimento e os hábitos alimentares;  

e) Mulher e Homem: aborda peculiaridades da vida da Mulher e do Homem e 

estratégias alimentares para melhorar os sintomas mais comuns referentes a cada 

fase da vida;  

f) Patologia e Nutrição: orientação alimentar para auxiliar no tratamento das 

patologias mais comuns encontradas na população em geral; 
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g) Propriedades dos Alimentos: informa as propriedades nutricionais de 

diversos alimentos e seus benefícios à saúde; 

h) Nutrição Estética: dicas de alimentação para prevenir e amenizar problemas 

que podem comprometer a estética. O conteúdo transmitido pelo serviço possui 

caráter informativo e não substitui a orientação de um profissional nutricionista.  

Limite: ilimitada. 

Central de Atendimento (3003 6773 para capitais e regiões metropolitanas e 

0800 709 8059 para demais localidades), disponível de segunda a sexta, das 

8:00 às 20:00h (exceto aos feriados). 

TEM SAÚDE 

Funciona como um cartão pré-pago virtual que permite ao cliente ter acesso a uma 
rede de diversos serviços na área médica e odontológica com preços reduzidos.  

Como Utilizar? 

1ª etapa - Solicitação e escolha do serviço de saúde pelo cliente 

Para solicitação desses serviços como consultas, exames, serviços odontológicos 
ou qualquer outra especialidade relacionada à assistência de saúde, o cliente 
deverá imediatamente acionar a Central de Atendimento da TEM SAÚDE pelos 
telefones (11) 4000-1640 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 836 8836 
(demais regiões). Através desses números o cliente terá acesso a um atendimento 
exclusivo que prestará informações sobre o procedimento para solicitação do 
serviço de saúde. Nesse momento o cliente se identificará através de seu CPF e 
posteriormente solicitará o serviço desejado. Em até 48 horas úteis, a TEM SAÚDE 
entrará em contato com o cliente (via WhatsApp, SMS ou ligação telefônica) para 
informar até 3 opções disponíveis em um raio de até 30Km referente à sua 
demanda. Dentre as opções informadas ao cliente, irão constar dados como nome 
do prestador do serviço desejado, local e valor já com o benefício de desconto 
aplicado ao valor final que o cliente irá pagar. Após a escolha por parte do cliente 
por uma das opções apresentadas, o mesmo irá proceder com a compra de 
créditos no cartão pré-pago TEM SAÚDE com no mínimo o valor do serviço 
solicitado para posterior agendamento do serviço de saúde, que também será 
realizado pela Central de Atendimento da TEM SAÚDE. 

2ª etapa - Recarga do cartão pré-pago TEM SAÚDE 

A recarga pode ser realizada através do site www.ixer.com.br, clicando em cliente 
Ixer, depois clicando em consultas e exames e em seguida clicando em como 
utilizar. Na página seguinte, o cliente informará o CPF e senha, assim terá acesso 
ao seu painel, onde terá a opção comprar créditos. Esta compra de créditos 

about:blank
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poderá ser paga através de boleto bancário ou cartão de crédito à vista ou 
parcelado em até 12 vezes sem juros, sempre respeitando a parcela mínima de R$ 
20,00 mensais. As recargas feitas via boleto bancário podem ser pagas em 
qualquer banco, casa lotérica ou através do aplicativo do seu banco. Caso o cliente 
tenha alguma dificuldade em realizar este processo pelo site, poderá acionar a 
Central de Atendimento da TEM SAÚDE através dos telefones (11) 4000-1640 
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 836 8836 (demais regiões) onde terá 
um atendimento personalizado até que a operação seja finalizada. 

3ª etapa - Agendamento do serviço 

Após recarga feita pelo cliente, o agendamento do serviço solicitado é realizado 
pela Central de Atendimento da TEM SAÚDE de acordo com a disponibilidade de 
profissionais da região, ou seja, caso haja disponibilidade do profissional de 
imediato a consulta é logo agendada, porém caso essa disponibilidade não ocorra 
em um prazo de até 10 dias úteis, a TEM SAÚDE reserva-se no direito de indicar 
profissionais com agenda disponível no raio de até 30 Km da localização indicada. 
Uma vez que o serviço médico ou odontológico é agendado, o cliente receberá 
uma senha via SMS que servirá para validar seu atendimento, essa por sua vez 
deverá ser apresentada no local onde o cliente optou pela assistência médica ou 
odontológica. É muito importante deixar claro ao cliente que não haverá obrigação 
de nenhum tipo de pagamento no local do atendimento, pois o custo do serviço já 
foi pago pelo cliente no ato da recarga do cartão pré-pago TEM SAÚDE.  
Em resumo, para utilizar esse benefício o cliente deverá primeiramente entrar em 
contato com a Central de Atendimento da TEM SAÚDE onde ele será orientado 
com relação a cada etapa do processo, solicitação do serviço desejado, recarga 
do cartão, agendamento e utilização do serviço de saúde.  
Todos os benefícios deverão ser acessados através do site www.ixer.com.br, 
clicando em Cliente IXER. Caso o usuário efetue o login de forma direta pelo site 
do parceiro, o cadastro poderá constar como “inválido”. 

VIDALINK - DESCONTOS EM FARMÁCIAS 

A VIDALINK garante descontos de até 60% em medicamentos reconhecidos pela 

ANVISA em mais de 23 mil farmácias no Brasil.  

Como utilizar?  
Para utilizar os descontos, o cliente deve se dirigir a uma farmácia credenciada, 

escolher um medicamento junto ao balconista e informar que é um cliente 

VIDALINK, em seguida basta informar seu CPF e data de nascimento para que 

seja verificado se há desconto pela VIDALINK. Não é necessário apresentar um 

cartão físico. O cliente pode conferir nossa rede de farmácias credenciadas pelo 

site www.ixer.com.br clicando em Cliente IXER, em seguida clicando em Cartão 

Farmácia e posteriormente em Busca de Farmácias.  

http://www.ixer.com.br/
http://www.ixer.com.br/
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CLUBE IXER DE VANTAGENS 

São centenas de empresas nacionais com milhares de ofertas todos os dias.  

Como Utilizar? 

Para ter acesso aos descontos das empresas parceiras, o cliente deverá acessar 

o Clube IXER de Vantagens pelo site www.ixer.com.br clicando em Cliente IXER, 

em seguida clicando em Clube IXER de Vantagens e posteriormente em como 

utilizar. O cliente deverá inserir seu CPF e senha e depois poderá escolher a 

empresa de interesse. Cada empresa parceira possui suas normas e regulamentos 

independentes nas aplicações de seus descontos.  

ORIENTAÇÃO MÉDICA 24H POR TELEFONE 

Tenha um médico para falar com você a qualquer hora do dia ou da noite.  

O serviço inclui: 

• Orientações de primeiros socorros em situações de urgência e emergência 

médica como: intoxicações, quedas, traumas e queimaduras; 

• Dúvidas sobre doenças, tratamentos e sintomas; 

• Dúvida sobre medicações, dosagens e reações adversas; 

• Auxílio na leitura de receituários e pedidos de exames; 

• Orientações sobre qual especialidade procurar diante de um conjunto de 

sintomas; Informações sobre doenças crônicas. 

TELEMEDICINA 

Trata-se de uma plataforma que permite através de uma videoconferência realizar 

uma consulta médica completa, com atendimento personalizado, prescrição de 

receituários, emissão de laudos e atestados médicos. Este benefício contempla o 

titular e seus dependentes de acordo com a regra de cada plano IXER. 

Como utilizar? 

Para agendar uma consulta é muito simples, basta acessar o site da IXER - 

www.ixer.com.br, e logo na página inicial o cliente poderá visualizar o ícone da 

Telemedicina CONECTA IXER, que também está disponível na área do cliente, 

http://www.ixer.com.br/
http://www.ixer.com.br/
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clicando em Cliente IXER, seja qual for o caminho, ao clicar o cliente será 

direcionado para a página de agendamento. Nesta página, será necessário 

escolher a especialidade desejada, data e horários disponíveis para consulta, 

incluir dados pessoais e forma de pagamento, concluindo assim o processo. Após 

finalizar essas etapas, a confirmação chegará no e-mail do cliente. Vale lembrar 

que o cliente também pode acessar a área da Telemedicina CONECTA IXER 

diretamente pelo site www.conectaixer.com.br.   

DIÁRIAS POR INTERNAÇÃO EM UTI  

É um seguro hospitalar que prevê o reembolso em diárias hospitalares em UTI até 
o limite de valor contratado. Possui um limite de 10 mil reais destinados ao 
benefício de reembolso em diárias por internação em UTI em qualquer hospital 
público ou privado do país.  
 

Quem pode utilizar? 
Este é um benefício de uso único e exclusivo do titular do plano.  

Como utilizar? 
Havendo a internação do Segurado, o próprio ou seus familiares poderão acionar 
este benefício imediatamente ligando nos telefones da PREVISUL - (3003 6773 
para capitais e cidades metropolitanas e 0800 709 8059 para demais localidades 
para acionamento no Brasil e 55 11 4133 6819 para acionamento do Exterior) 
sendo o atendimento de segunda a sexta, das 8:00 às 20:00h (exceto aos feriados), 
iniciando assim o processo de sinistro, contudo só se dará prosseguimento quando 
o mesmo receber alta e apresentar junto à Seguradora o prontuário e todos os 
documentos pertinentes desta internação, para que desta forma o reembolso seja 
liberado.  
 

Regras básicas 
Da Carência: Neste benefício existe uma carência de 90 dias a contar da data 
da emissão do certificado individual para internação em UTI por doenças graves, 
porém se o motivo da internação for em decorrência de algum evento acidental, 
não se faz necessário cumprir o período de carência, ou seja, o Segurado caso 
sofra algum tipo de acidente no dia seguinte a emissão do certificado individual, 
poderá imediatamente acionar o benefício de reembolso.  
 
Da Franquia: Não existe franquia para a internação em UTI por doenças graves 
ou decorrente de evento acidental. Ou seja, o cliente será reembolsado por todos 
os dias em que estiver internado, respeitando o limite contratado.  

 
Do limite de diárias e valores: O cliente possui o limite contratado em diárias 

de até 10 mil reais anualmente, sendo fracionado em até 20 diárias de 500 reais. 

http://www.conectaixer.com.br/
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Em casos em que o cliente solicite o reembolso em hospital particular será 
considerado o valor da diária deste hospital em questão e o limite será do valor 
contratado que é de até 10 mil reais, porém em casos de internação em hospitais 
públicos o valor considerado da diária para reembolso será sempre de 500 reais 
por diária, limitado também a 10 mil reais.  
 
Do prazo de reembolso: O prazo de reembolso será de até 30 dias úteis, a 

contar da data de envio da documentação solicitada, caso essa documentação 
esteja incompleta e a seguradora solicitar algum outro documento, a contagem se 
reiniciará a partir do envio do documento solicitado, ou seja, passa-se a contar 
novamente o prazo de 30 dias úteis. Para hospitais particulares, como parte da 
documentação, para reembolso será considerado o valor exato a nota fiscal gerada 
pelo hospital, documento esse imprescindível a ser apresentado. E para hospitais 
públicos será considerado o valor de 500 reais por diária de acordo com o 
prontuário médico que também faz parte da documentação exigida.  

DIÁRIAS POR INTERNAÇÃO POR ACIDENTE 

É um seguro hospitalar que prevê o reembolso de diárias hospitalares decorrentes 
de qualquer evento acidental até o limite de valor contratado. Possui um limite de 
10 mil reais destinados ao benefício de reembolso em diárias por internação 
decorrente de Evento Acidental em qualquer hospital público ou privado do país.  

 
Quem pode utilizar? 
Este é um benefício único e exclusivo do titular do plano.  

Como utilizar? 
Havendo a internação do Segurado, o próprio ou seus familiares poderão acionar 
este benefício imediatamente ligando nos telefones da PREVISUL - (3003 6773 
para capitais e cidades metropolitanas e 0800 709 8059 para demais localidades 
para acionamento no Brasil e 55 11 4133 6819 para acionamento do Exterior) 
sendo o atendimento de segunda a sexta, das 8:00 às 20:00h (exceto aos feriados), 
iniciando assim o processo de sinistro, contudo só se dará prosseguimento quando 
o mesmo receber alta e apresentar junto à Seguradora o prontuário e todos os 
documentos pertinentes desta internação, para que desta forma o reembolso seja 
liberado.  
 
Regras básicas  
Da Carência: Não há carência para este benefício, o Segurado poderá utilizar o 
benefício logo após a emissão de seu certificado individual.  
 
Da Franquia: Este benefício possui uma franquia de 1 dia, ou seja, sempre será 
abatido 1 dia do total de diárias do Segurado, como por exemplo em uma 
internação de 5 diárias, o Segurado será reembolsado em 4 diárias.  
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Do limite de diárias e valores: O cliente possui o limite contratado em diárias 
de até 10 mil reais anualmente, sendo fracionado em até 20 diárias de 500 reais. 
Em casos em que o cliente solicite o reembolso em hospital particular será 
considerado o valor da diária deste hospital em questão e o limite será do valor 
contratado que é de até 10 mil reais, porém em casos de internação em hospitais 
públicos o valor considerado da diária para reembolso será sempre de 500 reais 
por diária, limitado também a 10 mil reais.  
 
Do prazo de reembolso: O prazo de reembolso será de até 30 dias úteis, a 

contar da data de envio da documentação solicitada, caso essa documentação 
esteja incompleta e a seguradora solicitar algum outro documento, a contagem se 
reiniciará a partir do envio do documento solicitado, ou seja, passa-se a contar 
novamente o prazo de 30 dias úteis. Para hospitais particulares, como parte da 
documentação, para reembolso será considerado o valor exato a nota fiscal gerada 
pelo hospital, documento esse imprescindível a ser apresentado. E para hospitais 
públicos será considerado o valor de 500 reais por diária de acordo com o 
prontuário médico que também faz parte da documentação exigida.  

SORTEIO 

O titular receberá, a partir do início de vigência do seguro, um número da sorte, 

informado no certificado da apólice de seguro, que irá habilitá-lo a concorrer aos 

sorteios mensalmente, todo último sábado de cada mês, pela Loteria Federal do 

Brasil. 

Para estar apto a concorrer aos sorteios, o Segurado deverá estar em dia com o 

pagamento do plano. 
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DÚVIDAS FRENQUENTES               

1 - A IXER é um plano de saúde? 
R: Não. A IXER é uma intermediadora de benefícios que leva para 
você e sua família Planos de Proteção Familiar com vários benefícios 
nas áreas de Saúde, Seguros, Assistências, Educação, Bem-Estar e 
Alimentação, além de ter um programa de saúde particular com 
preços reduzidos.       

 
2 - Os Planos são para toda a família? Quantas pessoas 
eu quiser? 
R: A IXER possui sim planos familiares com capacidade para incluir 
até 4 dependentes. Tanto os Planos como os benefícios possuem 
familiaridades específicas, consulte a apresentação de cada Plano e 
a tabela de Resumo dos Benefícios.  

 
3 - No Clube IXER de Vantagens eu imprimo um cupom 
ou a compra é pela internet? 
R: Cada empresa tem uma regra de utilização própria. Basta acessar 
o Clube IXER de Vantagens, escolher a empresa de interesse e 
seguir as regras de utilização de cada uma. 

 
4 - A IXER é a responsável por todos os produtos e 
serviços prestados? 
R: Não. A IXER é apenas uma intermediadora de benefícios. Todos 
os produtos e serviços prestados são de exclusiva responsabilidade 
de cada empresa parceira. 

 
5 - Terei acesso a todos os produtos ou serviços 
oferecidos pelo plano IXER Proteção Familiar em 
qualquer lugar do Brasil, mesmo no interior? 
R: A IXER está presente em todos os Estados, mas não em todas as 
cidades. Antes de assinar o plano, verifique com o Representante 
quais são as coberturas em sua cidade. 

 
6 - O Seguro de Acidentes Pessoais é para toda minha 
família? 
R: Não. Somente o titular do plano possui a cobertura do seguro 
acima citado. Quanto aos beneficiários, existe a opção do 
cadastramento de até três pessoas ou caso o titular opte por não 
indicar ninguém a política do prêmio ocorrerá de acordo com a 
legislação vigente. 
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7 - O benefício de Assistência Auto e Moto 24 horas, 
garante proteção ou cobertura em caso de roubo, furto 
ou batidas? 
R: A Assistência Auto e Moto 24 horas, garante somente serviço 
emergencial para a retirada do veículo em situação de risco com 
guincho até 100 km ou limitado a R$ 300,00 do valor do serviço, troca 
de pneu e um mecânico para avaliar e tentar resolver algum problema 
mais simples, esses serviços poderão ser utilizados até três vezes 
por ano, não cumulativo, independente do evento. Como não se trata 
de seguro de automóvel, não há cobertura para consertos em casos 
de colisão ou qualquer outro tipo de acidente. 

 
8 - Tenho direito a internação e emergência? Em 
qualquer lugar do Brasil? 
R: Nos planos IXER Flex e IXER Prime não existe cobertura para 
emergência ou internação, contudo no plano IXER Saúde, existe o 
seguro internação que garante ao titular do plano, reembolso de 
diárias hospitalares em qualquer hospital do país, seja público ou 
privado.  

 
9 - Quem e quantas pessoas têm direito a Assistência 
Funeral nos planos IXER? 
R: No Plano IXER Prime, o benefício contempla além do titular seu 
respectivo cônjuge (até 70 anos no ato da adesão), pais, sogro e 
sogra (até 80 anos no ato da adesão) e filhos até 21 anos. 
Posteriormente, quando houver a necessidade de utilização do 
benefício não haverá limite de idade. Já nos planos IXER Flex e IXER 
Saúde, a cobertura é individual, ou seja, apenas para o titular do 
plano.  

 
10 - Como eu faço para ter acesso aos meus benefícios? 
R: Ligando nas Centrais de Atendimento cujos números estão 
disponíveis no site www.ixer.com.br, clicando em Cliente IXER e em 
seguida clicando na área do benefício desejado. 

 
11 - A Assistência Residencial protege a casa de todos 
os meus familiares? 
R: Não. A Assistência Residencial cobre somente uma residência, 
que deverá ser a habitual do titular do plano. 

 
12 - Em quanto tempo após minha contratação eu posso 
começar a utilizar os benefícios? 
R: O prazo de ativação do cliente é de até 72 horas úteis a partir da 
compensação do pagamento do valor de adesão para Telemedicina, 
Convênio de descontos farmacêuticos, Clube IXER de Vantagens, 
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Consultas e Exames, e de até 30 dias úteis para Apólices de Seguros 
e Assistências (Assistência Residencial, Assistência Auto e Moto 24 
horas, Seguro Acidente Pessoal, Assistência Funeral Prime e Sorteio 
de R$ 50.000,00) nos termos do prazo estipulado pela Seguradora. 
Para o Seguro Hospitalar o prazo de ativação para a assistência de 
internação decorrida de evento acidental é de até 30 dias úteis e para 
internação em UTI decorrente de doenças graves o prazo é de 90 
dias.  

 
13 - Toda minha família terá acesso aos descontos da 
rede de farmácias credenciadas? 
R: Não. O cadastro de descontos nas farmácias credenciadas é feito 
em nome do titular do plano, os medicamentos que não precisarem 
apresentar receita médica poderão ser comprados pelo titular mesmo 
que o remédio seja para outro membro da família. 

 
14 - Como eu faço para obter os descontos nas 
farmácias credenciadas? 
R: Para utilizar os descontos, o cliente deve se dirigir a uma farmácia 
credenciada, informar seu CPF e data de nascimento ao balconista 
solicitando o desconto da VIDALINK. Estando adimplente com seu 
plano, automaticamente o desconto será aplicado. Vale lembrar que 
os descontos só serão válidos para medicamentos reconhecidos pela 
ANVISA. 
 
15 - O serviço de Assistência Psicológica possui algum 
custo? Tem limite de uso? 
R: Não possui nenhum custo adicional e não há limite de utilização. 
Está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia. 

 
16 - O preço do plano muda de acordo com a idade? 
R: Não. Em nossos planos não há variação de valor em função da 
idade.  

 
17 - Tenho limite de uso em consultas e exames? 
R: Não há limite de utilização. 

 
18 - A Orientação Médica por telefone é gratuita para 
clientes IXER de qualquer plano? Existe limite de 
utilização? 
R: A Orientação Médica é totalmente gratuita e não há limite de 
utilização. Este serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana para todos os planos IXER. 
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19 - Quem é responsável pelos serviços prestados pela 
IXER? 
R: A responsabilidade pelos produtos e/ou serviços prestados são 
exclusivamente das empresas parceiras, são elas: 

 
TEM Saúde: Rede médica e odontológica com descontos em 
exames, consultas, entre outras diversas especialidades; 

 
Vidalink: Rede de descontos farmacêuticos presente em mais de 

23 mil farmácias no Brasil; 
 
Previsul: Seguros e assistências; 
 
Clube IXER de Vantagens: O Clube IXER de Vantagens no qual 
cada empresa parceira possui regras independentes e são 
integralmente responsáveis pela entrega do serviço e/ou produtos 
adquiridos, isentando a IXER de quaisquer responsabilidades. 
 
Conecta IXER: É responsável por garantir o acesso de nossos 
clientes a consultas através de Telemedicina.  
 

20 - A IXER é a maior empresa de proteção familiar do 
Brasil? 
R: Sim, a IXER adquiriu os direitos de comercialização e reuniu as 
maiores e principais empresas de cada segmento, formando assim a 
maior plataforma de benefícios do país. 

 
21 - Como são as formas de pagamentos dos Planos 
IXER? 
R: As formas de pagamento podem ocorrer através de boleto 
bancário, cartão de crédito (débito mensal recorrente no cartão, sem 
prejudicar o limite do proprietário), ou débito em conta (em breve). 

 
22 - Quanto às contratações dos planos, trata-se de um 
pagamento único ou são planos mensais?  
R: Os planos são mensais e tem validade de 12 meses renováveis 
automaticamente. Caso o cliente não opte pela renovação deverá 
comunicar a IXER no mínimo com 30 dias de antecedência.  
 
23 - Existe um prazo mínimo de contrato? 
R: Sim. O prazo mínimo de qualquer plano da IXER é de 12 meses, 
após esse período o cliente pode cancelar o serviço a qualquer 
momento. 
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24 - Existe alguma multa em caso de cancelamento 
anterior ao prazo de 12 meses? 
R: Sim. Existe uma multa de 30% sobre o valor das parcelas a vencer 
até se completarem 12 meses.  

 
25 - Se atrasar o pagamento meu nome será negativado? 
R: Não. Caso ocorra, haverá o bloqueio à plataforma e o cliente 
perderá o direito de desfrutar de todos os benefícios disponíveis. 
Porém em nos casos em que a inadimplência perdurar, será aplicada 
a multa de cancelamento e uma vez não cumprida, haverá a inclusão 

do CPF nos órgãos competentes.   
 
26 - Em caso de atraso no pagamento do plano, quantos 
dias após a data de vencimento terei meu acesso 
bloqueado pela IXER? 
R: O acesso será bloqueado após 7 dias de inadimplência e o 
contrato rescindido após 30 dias.  

 
27 - Como funciona o sorteio de 50 mil reais mensais que 
os clientes da IXER estarão concorrendo? 
R: O segurado principal receberá sem qualquer custo adicional, a 
partir da emissão da apólice de seguro de acidentes pessoais, um 
número da sorte que o habilitará a concorrer a sorteios mensais pela 
Loteria Federal do Brasil que acontecerão sempre no último sábado 
de cada mês, enquanto houver vínculo do cliente com a IXER e 
estiver adimplente. No caso do cliente perder o número da sorte ou 
até mesmo não acompanhar os sorteios, ele estará garantido pelo 
procedimento padrão da seguradora que entrará em contato com o 
mesmo para comunicar o resultado do sorteio.  

 
28 - A Previsul é confiável? 
R: Sim. A Previsul Seguradora foi fundada em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul, em 1906. Passando por diferentes administrações até 
o ano de 2013, quando passou a integrar o Grupo Caixa Seguradora, 
que é uma empresa controlada pela holding francesa CNP 
Assurances, maior seguradora de pessoas da França. Hoje, com 
mais de 114 anos, é referência em seguro de pessoas no Brasil. 
Atualmente é a seguradora oficial da Caixa Econômica Federal. 

 
29 - Após cancelar minha assinatura, posso retomá-la a 
qualquer momento? 
R:  Sim, não havendo carência para retorno e utilização dos 
benefícios.  
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30 - Quem pode utilizar os descontos em consultas e 
exames da TEM Saúde? 
R: O benefício é familiar, ou seja, é válido para o titular do cartão e 
seus dependentes limitado a 4 pessoas. Para utilização do benefício, 
é necessário o titular informar os dados de quem irá utilizá-lo ao 
solicitar um atendimento. 
 
31 - Para que serve o benefício Orientação Médica 24 
horas? Como eu posso utilizá-lo? 
R: O benefício Orientação Médica 24 horas oferece orientação via 
telefone com clínicos gerais à disposição para informar e esclarecer 
ao paciente assuntos relacionados à saúde ou procedimentos como 
auxílio na leitura de bulas ou receituários, esclarecimentos de 
dúvidas sobre conjunto de sintomas, primeiros socorros, reações 
adversas, doenças crônicas e suporte médico. O serviço de 
Orientação Médica por telefone está disponível 24 horas por dia, sete 
dias por semana através do telefone 0800 941 5455. Para utilizá-lo, 
o beneficiário deve ligar gratuitamente de telefone fixo ou móvel, de 
qualquer local do país. 

 
32 - A TEM Saúde cobre urgência, emergência e 
internações? 
R: Não. O cartão é para uso exclusivo em consultas, exames e 
procedimentos agendados. O serviço não inclui internações, 
urgências e emergências. 

 
33 - Quando opto por um atendimento médico, seja 
consulta, exame ou qualquer outra especialidade, posso 
eu cliente agendar diretamente? 
R: Não. A equipe da Central de Atendimento da TEM Saúde é a 
responsável por esse agendamento. Além disso, a TEM Saúde 
informará o valor do atendimento para que seja realizada a recarga, 
essa informação é transmitida pela equipe da TEM Saúde no 
momento do agendamento. 

 
34 - Como faço para solicitar uma consulta ou exame? 
R: Solicitar seu atendimento é simples: 
CENTRAL DE ATENDIMENTO - As solicitações podem ser abertas 
diretamente através da Central de Atendimento da TEM Saúde de 
segunda a sexta das 07:00h às 19:00h. Se sua localização for 
capitais e regiões metropolitanas ligue para 4000-1640, para demais 
localidades ligue para 0800 836 8836. 
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35 - Quais são as formas de pagamento das recargas? 
R: Pode ser realizado através de boleto bancário ou cartão de crédito. 
No cartão existe a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes 
sem juros com parcela mínima mensal de 20,00 reais. 

 
36 - Como faço para recarregar meu cartão? 
A recarga pode ser realizada através do site www.ixer.com.br, 
clicando em cliente Ixer, depois clicando em consultas e exames e 
em seguida clicando em acessar. Na página seguinte, o cliente 
informará o CPF e senha, assim terá acesso ao seu painel, onde terá 
a opção comprar créditos. Também pode ser realizada através do 
aplicativo da TEM Saúde. 

 
37 - Eu posso arcar com as despesas do funeral da 
minha esposa e depois pedir reembolso? 
R: Não. Obrigatoriamente a primeira ação a se fazer em caso de 
falecimento de algum familiar que esteja dentro da contemplação do 
benefício é acionar a Central de Atendimento da Previsul Seguradora 
(3003-6773 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 709 8059 
para demais localidades) que será a partir dali responsável por todos 
os procedimentos. As prestações que não tenham sido previamente 
solicitadas por intermédio da Central de Atendimento ou tenham sido 
executadas sem o seu acordo não serão reembolsadas. 

 
38 - Existe limite de idade para o benefício de assistência 
funeral? 
R: Para o titular e seu respectivo cônjuge de até 70 anos de idade no 
ato da adesão, estando segurado independente da idade para 
utilização do benefício. Para pais, sogro e sogra a idade é de até 80 
anos para adesão, estando segurado independente da idade para 
utilização do benefício.  

 
39 - Existe limite de idade para o seguro de Acidentes 
Pessoais? 
R: O Segurado deve ter até 70 anos no ato da adesão do plano, 
estando segurado independente da idade da utilização do benefício.  

 
40 - Em caso de suicídio, existe a cobertura assistência 
funeral? 
R: Inicialmente não. Para a cobertura abranger suicídio somente 
após dois anos de vigência do plano.  
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41 - Qualquer pessoa pode acionar o benefício de 
assistência funeral ou somente alguém previamente 
credenciado? 
R: Qualquer pessoa poderá acionar o benefício de assistência funeral 
junto a seguradora, desde que possua documento comprobatório 
que, em caso de falecimento do titular e beneficiários, caracterize o 
vínculo de parentesco.  

 
42 - O Benefício de diárias em internação por UTI e 
diárias por internação por acidente possuem juntas R$ 
20.000,00 reais, como funciona? 
R: O limite contratado é de R$ 10.000,00 por modalidade não 
cumulativa e não compensativa, ou seja, trata-se de um limite de R$ 
10.000,00 para internação em UTI por doenças graves e eventos 
decorrentes de acidentes e R$ 10.000,00 em internação comum 
decorrente de evento acidental. Esses valores são renovados há 
cada período de 12 meses e não são cumulativos. 

 
43 - Posso me internar em qualquer hospital do Brasil e 
a IXER pagará pela minha internação? 
R: Não, trata-se de um seguro de internação hospitalar com 
reembolso de diárias, ou seja, caso sua internação ocorra em 
hospital particular haverá cobertura do valor das diárias limitadas ao 
valor de apólice contratada, e em caso de internação em hospital 
público será considerada como padrão independente do tipo de 
internação UTI ou internação proveniente de evento decorrente de 
acidente o valor fixo de R$ 500,00 por diária, limitando-se a vinte 
diárias totalizando o valor máximo de R$ 10.000,00. 

 
44 - O que é franquia e o que é carência? 
R: Franquia, é o prazo mínimo a descontar do período de diárias e 
Carência é o prazo mínimo para utilização do benefício. 

 
45 - Em caso de internação em UTI existe carência? 
R: Sim! A carência é de 90 dias a contar da data de emissão do 
certificado. 

 
46 - Em caso de internação em UTI existe alguma 
franquia? 
R: Não! Em casos de internação em UTI provenientes de doenças 
graves ou eventos decorrentes de acidente não existe franquia, 
respeitando é claro o prazo de carência. 

 
 



 

    Página 37 | 37 

47 - Falha no vídeo ou no áudio. O que faço?  
R: Clique no botão verde “recarregar” na parte superior da tela. Caso 
persista verifique as configurações de áudio e vídeo do seu celular.  

 
48 - Existe franquia para internação decorrente de 
evento acidental? 
R: SIM! Existe sempre a franquia de 1 (um) dia, ou seja, caso o 
segurado permaneça internado por 4 (quatro) dias haverá o 
reembolso de 3 (três) diárias. Contudo se a gravidade do evento 
exigir a internação em UTI é dispensada a regra de franquia de 1 
(um) dia. 

 
49 - Tenho retorno em todas especialidades?  
R: Se solicitado pelo médico, você tem retorno gratuito por 30 dias. 
É realizado da mesma forma da primeira consulta. 

 
50 - Onde encontro as prescrições médicas?  
R: Todos os documentos gerados na consulta são enviados no e-mail 
cadastrado.  

 
51 - Como realizo o pagamento?  
R: Ao realizar o agendamento você é automaticamente direcionado 
para tela de pagamento com cartão de crédito ou boleto bancário, o 
agendamento é realizado após confirmação de pagamento. 


