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Declaração de divulgação da Lei de Proteção e 
Cuidado ao Paciente (Patient Protection and 
Affordable Care Act – PPACA) 
Este seguro não está sujeito à PPACA dos Estados Unidos e não fornece alguns dos benefícios por 
ela exigidos. Em nenhuma circunstância, serão concedidos benefícios excedentes aos especificados 
nos documentos do certificado e este seguro não está sujeito a emissão ou renovação garantida. A 
PPACA exige que determinados residentes e cidadãos dos EUA obtenham cobertura de seguro em 
conformidade com esta lei. Em algumas circunstâncias, penalidades poderão ser impostas aos 
residentes e cidadãos dos EUA que não mantenham cobertura de seguro em conformidade com a 
PPACA. Você deverá consultar seu advogado ou seu contador para determinar se as exigências da 
PPACA se aplicam a você. O certificado contém os benefícios do plano, incluindo o limite máximo 
vitalício selecionado por você. Reveja suas escolhas para ter certeza de que você possui cobertura 
suficiente para atender às suas necessidades médicas. 

 
 
 

Resumo da descrição de cobertura 
A presente descrição de cobertura é um resumo das disposições contidas na Apólice Máster 
No161920-1. Para obter cópia completa da Apólice Máster, favor contatar a HCC Medical Insurance 
Services (HCCMIS). 

Esta Descrição destina-se a ajudar você a entender o seguro que seu certificado oferece e 
especifica, detalhadamente, as características principais, os benefícios, as limitações, as exclusões, 
as definições, a “Tabela de benefícios e limites” e demais observações aplicáveis ao seu certificado. 

Os níveis de cobertura aplicáveis à sua cobertura estão detalhados na “Tabela de benefícios e 
limites”. 

 
 

Características importantes do seu seguro de 
viagem 
Cancelamento 

A HCCMIS espera que você esteja satisfeito com a cobertura oferecida por esta apólice. Entretanto, 
se ao final da leitura deste documento, este seguro não atender às suas exigências, por favor, 
encaminhe notificação à HCCMIS caso você deseje cancelar o seguro e o seu prêmio será 
restituído. 

A restituição do prêmio será integral caso o pedido de cancelamento seja recebido antes da data de 
início de vigência do certificado. 

Os prêmios poderão ser restituídos após a data de início de vigência do certificado, atendidas as 
disposições a seguir: 

a. Cobrança de taxa de cancelamento no valor de US$ 25, referente a custos administrativos 
incorridos pela HCCMIS; e 
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b. Apenas a parcela não utilizada do custo do plano será restituída; e 
c. Para ser elegível a restituição do prêmio, você não poderá ter submetido nenhum sinistro. 

 

Sinistros 

A presente apólice de seguro contém o “Procedimento em caso de sinistro” que orientará você 
quanto aos passos a tomar para o registro de sinistro e explica as obrigações da HCCMIS para com 
você. Você terá 60 (sessenta) dias a contar do último dia do período de vigência do certificado para 
submeter comprovante de sinistro à HCCMIS. 

Reclamações 

A presente apólice de seguro contém o procedimento para reclamações que orientará você quanto 
aos passos a tomar em caso de reclamações.  

Proteção dos dados pessoais  

A HCCMIS respeita a privacidade individual e valoriza a sua confiança. A HCCMIS restringe o 
acesso aos dados pessoais àqueles empregados/parceiros que necessitam destas informações a fim 
de desempenhar seu trabalho. Qualquer funcionário que a HCCMIS entenda ter violado a presente 
apólice ficará sujeito a ações disciplinares, incluindo até mesmo a terminação do contrato de trabalho 
e ação criminal. 

A HCCMIS não divulgará suas informações pessoais para terceiros externos à HCC Insurance 
Holdings, LLC e aos seus parceiros, exceto para cumprimento da legislação dos países nos quais a 
HCCMIS atua ou para fins de conformidade com processos legais. 

Direitos de terceiros 

Você poderá ceder benefícios, de acordo com este seguro, para hospital, médico ou outro 
profissional. Nenhuma cessão conferirá a tal hospital, médico ou outro profissional, qualquer direito 
ou privilégio concedido a você de acordo com este seguro, exceto quanto ao direito de receber os 
benefícios, se houver, considerados devidos e pagáveis nos termos deste documento. Nenhum 
hospital, médico ou outro profissional terá qualquer sinistro ou direito de ação contra a HCCMIS, 
direta ou indiretamente.  

Legislação e jurisdição 

Nenhuma ação legal ou de equidade poderá ser interposta para fins de recuperação de benefícios 
previstos neste seguro até 60 (sessenta) dias contados do fornecimento de comprovante de sinistro 
por escrito para a HCCMIS. Nenhuma ação deste tipo poderá ser interposta após 3 (três) anos 
depois do prazo de limite para fornecimento de comprovante de sinistro por escrito. A validade, a 
interpretação e o cumprimento deste acordo serão regidos pelas leis das Bermudas.  

HCC Medical Insurance Services, LLC 

Subsidiária da HCC Insurance Holdings, Inc., a HCC Medical Insurance Services, LCC está 
autorizada pela Prudential Regulation Authority (PRA) e é regulada pela Autoridade de Conduta 
Financeira (Financial Conduct Authority - FCA) e pela Prudential Regulation Authority. Registrado na 
Inglaterra e no País de Gales sob o nº 04632146. Sede: 1 Aldgate, Londres, EC3N 1RE, Reino 
Unido.  

Estas informações podem ser verificadas no Registro de Serviços Financeiros pelo site: 
www.fca.org.uk ou pelo telefone da Autoridade de Conduta Financeira no nº 0800 111 6768. 

 

http://www.fca.org.uk/
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Elegibilidade do membro, datas de início e término 
de vigência do certificado, período de benefício e 
cobertura no país de residência  
Elegibilidade 

Cidadãos e não cidadãos dos EUA com 14 (catorze) dias de idade ou mais são elegíveis à cobertura 
fora de seus países de residência, exceto conforme definido neste plano em “Cobertura no país de 
residência”. Indivíduos com 70 (setenta) a 79 (setenta e nove) anos de idade na data de início de 
vigência do certificado estão sujeitos ao limite máximo total de US$ 100.000 ou menos. Indivíduos 
com 80 (oitenta) anos de idade ou mais na data de início de vigência do certificado estão sujeitos ao 
limite máximo total de US$ 10.000.  

Data de início de vigência do certificado 

O seguro nos termos deste documento entra em vigor em um dos momentos abaixo, o que ocorrer 
por último:  

a. O momento do recebimento da proposta e do prêmio correto pela HCCMIS, caso a proposta 
e o pagamento sejam feitos pela internet ou por fax; ou 

b. 00h01 (horário da costa leste dos EUA) da data de recebimento da proposta e do prêmio 
correto pela HCCMIS, caso a proposta e o pagamento sejam feitos por correio; ou 

c. No momento de sua saída do seu país de residência; ou 
d. 00h01 (horário da costa leste dos EUA) da data solicitada na proposta. 

Data de término de vigência do certificado 

O seguro nos termos deste documento terminará em um dos momentos abaixo, o que ocorrer 
primeiro: 

a. 23h59 (horário da costa leste dos EUA) do último dia do período para o qual o prêmio foi 
pago; ou 

b. 23h59 (horário da costa leste dos EUA) da data solicitada na proposta; ou 
c. No momento da sua chegada em retorno ao seu país de residência (exceto se você iniciou 

período de benefício ou for elegível para cobertura no país de residência).  

Período de benefício  

Durante a vigência do certificado, o período de benefício não se aplica. Mediante término do 
certificado, conforme este dispositivo, a HCCMIS pagará por despesas médicas elegíveis pelo 
período de até 90 (noventa) dias contados do primeiro dia de diagnóstico ou tratamento de lesão ou 
doença coberta, enquanto você permanecer fora do seu país de residência. O período de benefício 
aplica-se apenas a despesas médicas elegíveis relacionadas à lesão ou à doença iniciada durante a 
vigência do certificado. 

Cobertura no país de residência  

Período de benefício – Caso seu período de benefício inicie durante a vigência do 
certificado e este termine devido ao seu retorno ao seu país de residência, a HCCMIS 
pagará as despesas médicas elegíveis incorridas no seu país de residência durante o 
período de benefício. A cobertura no país de residência aplica-se apenas a despesas 
médicas elegíveis relacionadas a lesão ou doença iniciada durante a vigência do 
certificado. 
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Cobertura incidental no país de residência – Para cidadãos e residentes legais dos EUA, 
para cada período de três meses de cobertura, despesas médicas elegíveis incorridas nos 
EUA estarão cobertas até o máximo de 15 (quinze) dias para qualquer período de três 
meses. Para os não cidadãos ou não residentes nos EUA, para cada período de três meses 
de cobertura, despesas médicas elegíveis incorridas no seu país de residência estarão 
cobertas até o máximo de 30 (trinta) dias para qualquer período de três meses. Qualquer 
benefício apurado em um único período de três meses não será acumulado para outro 
período. O não prosseguimento da sua viagem internacional ou o seu retorno para seu país 
de residência com a finalidade única de obter tratamento para doença ou lesão iniciada 
durante a viagem tornará nula qualquer cobertura no país de residência oferecida nos termos 
deste acordo.  

Com exceção do período de benefício, a cobertura prevista nesta Apólice Máster terá duração 
máxima de 364 dias.  

Não obstante o disposto anteriormente, a cobertura de todos os planos terminará na data escolhida a 
critério exclusivo da HCCMIS, para cancelamento de todos os membros de mesmo sexo, idade, 
classe ou localização geográfica, desde que fornecida comunicação prévia por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, enviada por correio para o seu último endereço conhecido. 

 

Tabela de benefícios e limites 
Salvo disposição contrária específica, todos os benefícios sujeitam-se a franquia, cosseguro e limitam-
se ao período de vigência do certificado. 
 
 

Limite máximo total  
(Exclui evacuação médica de 
emergência, morte e 
desmembramento acidental, morte 
acidental em meio de transporte 
coletivo, responsabilidade civil e 
resposta a crises) 

80 (oitenta) anos de idade ou mais: US$ 10.000  
70 (setenta) a 79 (setenta e nove) anos de idade: US$ 50.000, US$ 
100.000   
Todos os demais: US$ 50.000, US$ 100.000, US$ 200.000, US$ 
500.000 ou US$ 1.000.000  
 

Máximo por lesão / doença 
 

80 (oitenta) anos de idade ou mais: US$ 10.000   
70 (setenta) a 79 (setenta e nove) anos de idade: US$ 50.000, US$ 
100.000  
Todos os demais: US$ 50.000, US$ 100.000, US$ 200.000, US$ 
500.000 ou US$ 1.000.000 

Franquias US$ 0, US$ 100, US$ 250, US$ 500, US$ 1.000 ou US$ 2.500 por 
período de vigência do certificado 

Cosseguro – Sinistros incorridos nos 
EUA ou no Canadá          

A HCCMIS pagará 80% (oitenta por cento) dos próximos US$ 5.000 
em despesas elegíveis após a franquia e, depois, 100% até o limite 
máximo total. O pagamento do cosseguro será dispensado caso as 
despesas sejam incorridas dentro da Organização de Provedores 
Preferenciais (Preferred Provider Organization – PPO) e sejam 
submetidas à HCCMIS para revisão e pagamento diretamente pelo 
profissional médico. 

Cosseguro – Sinistros incorridos fora 
dos EUA ou do Canadá 

A HCCMIS pagará 100% das despesas elegíveis após a franquia, até o 
limite máximo total. 

 

Benefício Limite 
Sujeito a franquia, cosseguro e limitado ao período de vigência do certificado, salvo disposição 
contrária específica 
Acomodação e alimentação em 
hospital 

Tarifa média em quarto semiprivado, incluindo serviços de enfermagem 

Unidade de terapia intensiva Cobranças usuais, razoáveis e costumeiras 
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Ambulância local Cobranças usuais, razoáveis e costumeiras, quando doença ou 
lesão coberta resultar em internação hospitalar.  

Co-pagamento em pronto-socorro – 
Sinistros incorridos nos EUA ou no 
Canadá          

Você será responsável pelo co-pagamento de US$ 200 a cada visita 
ao pronto-socorro por motivo de doença, exceto se você for internado 
em hospital. Não haverá co-pagamento para tratamento de lesões em 
pronto-socorro. 

Centro de atendimento de urgência – 
Sinistros incorridos nos EUA ou no 
Canadá          

A cada visita, você será responsável pelo co-pagamento de US$ 50, 
após o qual o cosseguro será aplicado. Não sujeito a franquia. 

Exacerbação de doença preexistente 
(exclui doenças crônicas e 
congênitas) (disponível apenas para 
membros com menos de 70 
(setenta) anos de idade) 

Limite máximo total  
Limite máximo vitalício de US$ 25.000 para evacuação médica de 
emergência 

Terrorismo Limite máximo vitalício de US$ 50.000, apenas despesas médicas 
elegíveis 

Fisioterapia Máximo de US$ 50 por dia 
Demais despesas médicas elegíveis Cobranças usuais, razoáveis e costumeiras 
 

Benefício Limite 
Não sujeito a franquia ou cosseguro 
Evacuação médica de emergência  Limite máximo vitalício de US$ 1.000.000, exceto conforme definido 

em “Exacerbação de doença preexistente”  
Repatriação dos restos mortais Limite máximo total 
Sepultamento ou cremação local Limite máximo vitalício de US$ 5.000 
Resposta a crises - Resgate, objetos 
pessoais e taxas e despesas 
relacionadas a resposta a crises 

US$ 10.000  

Cobertura adicional opcional para 
resposta a crises 

US$ 90.000 

Reunião de emergência  US$ 50.000, sujeito ao máximo de 15 (quinze) dias  
Despesas para acompanhante US$ 1.500  
Retorno de menor US$ 50.000  
Retorno de animal de estimação US$ 1.000  
Evacuação política Limite máximo vitalício de US$ 10.000  
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Morte e desmembramento acidental 
(exclui danos decorrentes de 
acidente em meio de transporte 
coletivo) 
18 (dezoito) a 69 (sessenta e nove) 
anos de idade 
            
 
Menor de 18 (dezoito) anos de idade 
 
  

 
70 (setenta) a 74 (setenta e quatro) 
anos de idade 
 
 
75 (setenta e cinco) anos de idade 
ou mais  
 
     

 
 
 
 

Limite máximo vitalício - US$ 50.000 
Morte - US$ 50.000  
Perda de 2 (dois) membros- US$ 50.000  
Perda de 1 (um) membro - US$ 25.000  
 

Limite máximo vitalício - US$ 5.000 
Morte - US$ 5.000  
Perda de 2 (dois) membros - US$ 5.000 
Perda de 1 (um) membro - US$ 2.500 
 
Limite máximo vitalício - US$ 12.500 
Morte - US$ 12.500  
Perda de 2 (dois) membros - US$ 12.500 
Perda de 1 (um) membro - US$ 6.250 
 

Limite máximo vitalício - US$ 6.250 
Morte - US$ 6.250  
Perda de 2 (dois) membros - US$ 6.250 
Perda de 1 (um) membro - US$ 3.125 
 

Benefício máximo de US$ 250.000 por família ou grupo 
Cobertura adicional opcional para 
morte e desmembramento acidental 
(disponível apenas para membros 
entre 18 (dezoito) e 69 (sessenta e 
nove) anos de idade) 

Limite máximo vitalício - US$ 50.000 
Morte - US$ 50.000  
Perda de 2 (dois) membros- US$ 50.000  
Perda de 1 (um) membro - US$ 25.000  

Morte acidental em meio de 
transporte coletivo     
  18 (dezoito) a 69 (sessenta e nove) 
anos de idade 
 Menor de 18 (dezoito) anos de 
idade 
  70 (setenta) a 74 (setenta e quatro) 
anos de idade 
  75 (setenta e cinco) anos de idade 
ou mais 

 

 

 

 
US$ 50.000  
 
US$ 25.000  
 
US$ 12.500  
US$ 6.250 
 
Sujeito ao máximo de US$ 250.000 por cada família ou grupo 

Extravio de bagagem despachada US$ 500  

Atraso de viagem Máximo de US$ 100 por dia após atraso de 12 (doze) horas, 
resultando em pernoite não planejado. Sujeito ao máximo de 2 (dois) 
dias. 

Emergência odontológica (dor 
aguda) 

US$ 250  

Desastre natural Máximo de US$ 100 ao dia, por 5 (cinco) dias  
Indenização hospitalar US$ 100 por dia de internação hospitalar  

Responsabilidade civil  Limite máximo vitalício de US$ 10.000 
US$ 10.000 por danos pessoais a terceiro 
US$ 10.000 por danos materiais a terceiro 
US$ 2.500 por danos materiais a terceiro relacionado 

Cobertura adicional opcional de 
responsabilidade civil 

Limite máximo vitalício de US$ 90.000 
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Exigências da Organização de Provedores 
Preferenciais (PPO) dos Estados Unidos 
Este seguro não restringe ou interfere com o seu direito de escolha de hospital, médico ou outro 
prestador de serviço médico de sua escolha. Este seguro não restringe ou interfere com o 
relacionamento entre você e o hospital, médico ou outros profissionais, no tocante ao tratamento 
ou aos cuidados de qualquer problema médico, nem com o seu direito de receber, às suas próprias 
custas, serviços e/ou suprimentos não cobertos por este seguro.  

Em cumprimento das exigências da Organização de Provedores Preferenciais dos Estados Unidos, 
você deverá receber tratamento médico de profissionais da PPO durante sua permanência nos 
Estados Unidos. Neste caso, a HCCMIS efetuará o pagamento das despesas elegíveis diretamente 
para o profissional e dispensará o pagamento do cosseguro aplicável a tais despesas.  

Você poderá encontrar a relação de hospitais, médicos e outros profissionais de serviços médicos 
da Rede PPO da área onde você receberá tratamento no website da HCC Medical Insurance 
Services, LLC: www.hccmis.com. 

 
 

Procedimento em caso de sinistro 
Você deverá submeter um sinistro para cada despesa a ser paga pela HCCMIS. Isto inclui 
tratamentos ou serviços que o profissional médico cobrará diretamente da HCCMIS. Nenhum 
pagamento será efetuado pela HCCMIS sem submissão prévia de sinistro por você. 

Aviso de sinistro, Declaração e autorização do requerente e Comprovante de sinistro deverão ser 
enviados por correio para: 

HCC Medical Insurance Services, LLC 
P.O. Box 2005 
Farmington Hills, MI  48333-2005 

 
Comprovante de sinistro  

Após recebimento do aviso de sinistro, a HCCMIS fornecerá formulários para que você submeta 
comprovante de sinistro. São considerados comprovantes de sinistro: 

1. Formulário preenchido e assinado de “Declaração e autorização do requerente”, 
acompanhado de todos e quaisquer anexos exigidos; e 

2. Faturas originais discriminadas de médicos, hospitais e outros profissionais médicos; e 
3. Recibos originais de quaisquer despesas já pagas por você ou por outra pessoa em seu 

nome. 

Você terá 60 (sessenta) dias contados do último dia do período de vigência do certificado 
para submeter comprovante de sinistro à HCCMIS. Após recebimento do comprovante de 
sinistro, a HCCMIS poderá, a seu critério exclusivo, solicitar e exigir informações adicionais 
incluindo, entre outras, registros médicos necessários para confirmação da validade de qualquer 
sinistro, antes de seu pagamento.   

http://www.hccmis.com/
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Cooperação em sinistro 

Você oferecerá assistência e cooperação com a HCCMIS ou seus representantes na obtenção de 
quaisquer outros registros que a HCCMIS ou seus representantes julguem necessários para 
avaliação do incidente ou sinistro. Após notificação de sinistro, você fornecerá, quando solicitado, 
todas as autorizações necessárias para fins de obtenção de seus registros médicos. Caso você não 
coopere com a HCCMIS e/ou a investigação do sinistro, a HCCMIS não se responsabilizará pelo 
pagamento do mesmo. 

Acesso a materiais adicionais 

Você fornecerá à HCCMIS, ou a seus representantes, todas as informações, documentações, 
informações médicas que a HCCMIS ou seus representantes exijam, de forma razoável, durante o 
prazo desta apólice ou até que todos os sinistros tenham sido resolvidos, o que ocorrer por último. 

Seguro adicional 

A HCCMIS não pagará por qualquer sinistro caso haja outro seguro que deveria pagar pelo sinistro 
ou que pagaria por tal sinistro caso a presente apólice não existisse. Este seguro será aplicável às 
despesas que excedam à quantia paga ou pagável de acordo com tal seguro adicional. A HCCMIS 
não pagará qualquer sinistro relativo a cuidados, tratamentos, serviços ou suprimentos fornecidos por 
qualquer agência ou programa financiados por qualquer governo. 

Arbitragem  

Em caso de controvérsia quanto ao montante a ser pago de acordo com este seguro, tal controvérsia 
será encaminhada para arbitragem conforme os procedimentos da Associação Americana de 
Arbitragem. Nesta situação, a sentença arbitral constituirá condição precedente a qualquer direito de 
ação contra a HCCMIS.  

 
 

Reclamações 
A HCCMIS compromete-se a prestar serviço de alta qualidade e deseja assegurar que isto seja 
mantido em todos os momentos. Caso você acredite que a HCCMIS não prestou serviço de 
excelência, envie comunicação a respeito e a HCCMIS fará o melhor para resolver o problema. 

 
Recurso contra decisão sobre sinistro    

Caso a HCCMIS indefira o pagamento total ou parcial de sinistro de acordo com este seguro, você 
terá 90 (noventa) dias, contados da data de remessa por correio da comunicação de indeferimento 
para o seu último endereço conhecido, para interpor recurso por escrito para a HCCMIS. O recurso 
por escrito deverá incluir informações suficientes para identificar o sinistro recorrido, bem como a 
razão para o recurso com documentação de apoio, se aplicável.     

Dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento do recurso pela HCCMIS, o sinistro será 
revisto e resposta por escrito será encaminhada para você. Dentro de 60 (sessenta) dias contados 
do recebimento da resposta da HCCMIS ao recurso, você poderá recorrer pela segunda vez. Dentro 
de 60 (sessenta) dias contados do recebimento pela HCCMIS do segundo recurso, funcionários 
médicos e/ou do setor de sinistros não envolvidos na decisão do sinistro original ou do recurso inicial 
revisarão o sinistro. Você receberá carta contendo a decisão final. 
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Demais reclamações 

Caso sua reclamação seja relativa à forma de administração da presente apólice, por favor 
encaminhe sua pergunta ou comentário para:  

http://service.hccmis.com/ 
 
HCC Medical Insurance Services, LLC 
P.O. Box 2005 
Farmington Hills, MI  48333-2005 
 

 
 

Doenças preexistentes 
Esta apólice não cobre doenças preexistentes, exceto cobranças resultantes diretamente de 
exacerbação de doença preexistente sujeita aos limites definidos na “Tabela de benefícios e limites”. 

Doença preexistente significa qualquer 

(1) doença para a qual orientação, diagnóstico, cuidado ou tratamento médico (incluindo 
recebimento de serviços e suprimentos, consultas, testes diagnósticos ou prescrição de 
medicamentos) foi recomendado ou recebido durante os 2 (dois) anos imediatamente 
anteriores à data de início de vigência do certificado;  

 (2) doença manifestada de tal forma que teria levado indivíduo razoavelmente prudente a 
buscar orientação, diagnóstico, cuidado ou tratamento médico (incluindo recebimento de 
serviços e suprimentos, consultas, testes diagnósticos ou prescrição de medicamentos) 
durante os 2 (dois) anos imediatamente anteriores à data de início de vigência do certificado;  

 (3) lesão, doença, enfermidade, moléstia, ou outras doenças ou transtornos físicos, 
médicos, mentais ou do sistema nervoso (conhecidos ou desconhecidos) que, com 
segurança médica razoável, existiam no momento da proposta ou no período de 2 (dois) 
anos imediatamente anteriores à data de início de vigência do certificado. Para fins de 
cobertura de “Complicações de gravidez” oferecida nos termos deste seguro, gravidez não 
será incluída na definição de doença preexistente. 

Exacerbação de doença preexistente significa surto ou recorrência repentina e inesperada de 
doença(s) preexistente(s), de forma espontânea e sem alerta prévio na forma de recomendações 
de médico ou sintomas, de curta duração, evolução rápida e exigindo cuidados urgentes. A 
exacerbação de doença(s) preexistente(s) deverá ocorrer após a data de início de vigência do 
certificado. O tratamento deverá ser obtido dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas a contar do 
surto ou da recorrência repentina e inesperada. A doença preexistente crônica ou congênita ou que 
se agrave gradualmente ao longo do tempo não será considerada exacerbação. Este benefício não 
inclui cobertura para cuidados, medicamentos ou tratamentos médicos conhecidos, agendados, 
exigidos ou esperados, já existentes ou que fossem necessários antes da data de início de vigência 
do certificado.  

 
Despesas médicas e de repatriação 
Sujeita aos limites determinados na “Tabela de benefícios e limites” e às condições e restrições deste 
dispositivo, a HCCMIS pagará as seguintes despesas incorridas durante o período de vigência deste 
seguro. 

http://service.hccmis.com/
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Despesas médicas  

A HCCMIS pagará: 

1. Cobranças efetuadas por hospital por: 

a. Diária de quarto, alimentação e serviços de enfermagem que não excedam tarifa média de 
quarto semiprivado; e 

b. Diária de quarto, alimentação e serviços de enfermagem em unidade de terapia intensiva; e 
c. Uso de sala de operação, tratamento ou recuperação; e 
d. Serviços e suprimentos rotineiramente fornecidos pelo hospital às pessoas para uso durante 

sua internação; e 
e. Tratamento de emergência de lesão, mesmo quando internação hospitalar não seja 

necessária; e 
f. Tratamento de emergência de doença; sujeito a co-pagamento de pronto-socorro conforme 

definido na “Tabela de benefícios e limites”. O co-pagamento de pronto-socorro será 
dispensado quando você for diretamente internado no hospital para tratamento adicional 
da doença.   

2. Cirurgia em ambulatório cirúrgico, incluindo serviços e suprimentos. 
3. Cobranças feitas por médico pela prestação de serviços profissionais, incluindo cirurgia.  

Cobranças para cirurgião assistente serão cobertas até 20% (vinte por cento) da cobrança usual, 
razoável e costumeira do primeiro cirurgião; porém a permanência do cirurgião assistente à 
disposição não será considerada serviço profissional e, portanto, não está coberta nos termos 
deste seguro. 

4. Curativos, suturas, gessos ou outros suprimentos de necessidade médica e administrados por 
médico ou sob sua supervisão, excluídos nebulizadores, tanques de oxigênio, suprimentos para 
diabéticos, demais suprimentos para uso ou aplicação em domicílio e todos os aparelhos ou 
suprimentos para uso repetido em domicílio, exceto equipamento médico durável. 

5. Testes diagnósticos por radiologia, ultrassonografia ou serviços laboratoriais (testes 
psicométricos, de inteligência, comportamentais e educacionais não estão incluídos). 

6. Membros, olhos ou laringe artificial, prótese de seios ou membros artificiais funcionais básicos, 
exceto sua substituição ou reparo. 

7. Cirurgia reconstrutiva, quando diretamente relacionada à cirurgia coberta nos termos deste 
seguro. 

8. Hemodiálise e cobranças de hospital para processamento e administração de sangue ou 
componentes do sangue, exceto o custo do sangue em si, ou dos componentes do sangue. 

9. Oxigênio e outros gases e sua administração por médico ou sob supervisão médica. 
10. Anestésicos e sua administração por médico. 
11. Medicamentos que exijam prescrição por médico para tratamento de lesão ou doença coberta, 

exceto para reposição da medicação perdida, roubada, danificada, expirada ou comprometida de 
alguma forma, com suprimento limitado a 60 (sessenta) dias por prescrição. 

12. Cuidados em clínicas de tratamento de longo prazo após transferência direta de hospital. 
13. Atendimento de enfermagem domiciliar em leito, prestado por profissional licenciado 

qualificado de agência de atendimento médico domiciliar, após transferência direta de 
hospital e somente em substituição a internação hospitalar de necessidade médica. 

14. Transporte por ambulância local de emergência necessariamente incorrido em conexão com 
lesão ou doença resultando em internação hospitalar. 

15. Tratamento odontológico de emergência e cirurgia odontológica necessária para restaurar ou 
repor dente natural saudável perdido em acidente coberto por este seguro. 

16. Tratamento odontológico de emergência necessário em caso de dor aguda, desde que o 
tratamento seja obtido dentro de 24 horas do início da dor aguda. 

17. Aluguel de equipamento médico durável, por necessidade médica (consistindo em cama 
hospitalar básica padrãol e/ou cadeira de rodas básica padrão), limitado ao valor de compra. 

18. Fisioterapia, caso prescrita por médico não afiliado à clínica de fisioterapia, necessária à 
recuperação de lesão ou doença coberta.  
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19. Lesão ou doença resultante da participação em esportes ou atividades atléticas não excluídas 
do presente seguro. 

 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 
Evacuação médica de emergência 

A HCCMIS pagará: 

1. Transporte aéreo de emergência para o aeroporto adequado mais próximo do hospital onde 
você receberá tratamento; e 

2. Transporte terrestre de emergência precedendo necessariamente o transporte aéreo de 
emergência; e do aeroporto de destino ao hospital onde você receberá tratamento. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. Caso a doença ou lesão que tenha causado a despesa esteja coberta de acordo com este 
seguro; e 

b. Os tratamentos, serviços ou suprimentos de necessidade médica não possam ser 
fornecidos localmente; e 

c. O transporte por qualquer outro método resultaria na perda da sua vida ou de membro; e 
d. Recomendado pelo médico responsável que ateste as informações acima; e 
e. Tenha sido acordado por você ou por seu parente; e 
f. A doença que tenha causado a evacuação médica de emergência tenha ocorrido 

espontaneamente e sem aviso prévio na forma de recomendações de médico ou sintomas 
que teriam levado indivíduo prudente a buscar cuidado médico antes do início da 
emergência. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Providências para viagem, excluindo ambulância local de emergência, que não sejam 
previamente aprovadas e coordenadas pela HCCMIS; e 

2. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 

A HCCMIS oferecerá evacuação médica de emergência somente até o hospital mais próximo que 
esteja qualificado para fornecer tratamentos, serviços ou suprimentos de necessidade médica, a fim 
de evitar a perda da sua vida ou de algum de seus membros.  

A pontualidade das providências poderá ser afetada por circunstâncias fora do controle da HCCMIS, 
como disponibilidade de equipamento e equipe de transporte, atrasos ou restrições em voos 
causados por problemas mecânicos, autoridades governamentais, problemas de telecomunicações, 
condições meteorológicas ou por motivo de força maior. A HCCMIS não será responsabilizada por 
quaisquer atrasos que não estejam sob seu controle direto e imediato. 

Não obstante o disposto anteriormente, e caso você esteja visitando os EUA, a HCCMIS pagará 
pelas despesas para que você retorne ao seu país de residência, mediante entendimento do 
médico responsável de que a transferência para o país de residência é mais apropriada do que a 
transferência para o hospital qualificado mais próximo. 
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Interrupção da viagem 

A HCCMIS pagará: 

1. O custo de bilhete aéreo (somente ida) em tarifa econômica e/ou de transporte terrestre para 
você, até o terminal da área de sua residência principal; 

2. O custo de bilhete aéreo (somente ida) em tarifa econômica e/ou de transporte terrestre para 
você, da área em que você foi hospitalizado em consequência de evacuação médica de 
emergência até a área de onde você foi inicialmente evacuado ou para o terminal da área de 
sua residência principal. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. Após recibo de comprovação de um ou mais dos seguintes eventos: destruição, após saída 
do país de residência, resultante de incêndio ou evento climático, de mais de 40% (quarenta 
por cento) da sua residência principal, ou morte de genitor, cônjuge, irmão, filho ou neto; ou 

b. Após evacuação médica de emergência coberta quando o médico responsável atestar que 
seu retorno ao seu país de residência, ou para a área da qual você foi inicialmente 
evacuado para fins de tratamento e recuperação, constitui necessidade médica. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 
Retorno de menor 

A HCCMIS pagará: 

1. O custo de bilhete aéreo (somente ida) em tarifa econômica e/ou de transporte terrestre, por 
cada menor de idade coberto, ao terminal da área da residência principal de cada menor. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. Você é a única pessoa com idade mínima de 18 (dezoito) anos viajando com uma ou mais 
crianças menores de 18 (dezoito) anos de idade, igualmente cobertas nos termos deste 
documento, e 

b. Você está hospitalizado para tratamento de doença ou lesão coberta, deixando as crianças 
menores desacompanhadas por período de tempo estimado em mais de 36 (trinta e seis) 
horas, e 

c. O benefício de retorno de menor deverá ser acordado por você e/ou adulto autorizado com 
parentesco com as crianças menores de idade. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 

A pontualidade das providências poderá ser afetada por circunstâncias fora do controle da HCCMIS, 
como disponibilidade de equipamento e equipe de transporte, atrasos ou restrições em voos 
causados por problemas mecânicos, autoridades governamentais, problemas de telecomunicações, 
condições meteorológicas ou por motivo de força maior. A HCCMIS não será responsabilizada por 
quaisquer atrasos que não estejam sob seu controle direto e imediato. 
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Evacuação Política 

A HCCMIS pagará: 

1. Caso o governo dos EUA emita alerta de viagem após a sua chegada ao país de destino, a 
HCCMIS cobrirá o custo de transporte mais econômico possível para você até país seguro mais 
próximo ou até o seu país de residência, desde que você contate a HCCMIS no período de 10 
(dez) dias contados da data de emissão do alerta de viagem. 

A determinação acerca do país para o qual você será evacuado será feita pela HCCMIS. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 
Repatriação dos restos mortais 

A HCCMIS pagará: 

1. O transporte aéreo ou terrestre dos restos mortais ou cinzas até o aeroporto ou terminal de 
transporte terrestre mais perto da sua residência principal; e 

2. Os custos razoáveis de preparação dos restos mortais, necessária para o transporte. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. Caso a doença ou lesão que tenha causado a despesa esteja coberta de acordo com este 
seguro. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Providências para viagem que não sejam previamente aprovadas e coordenadas pela HCCMIS; 
e 

2. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 
A HCCMIS não será responsabilizada por prejuízos ou danos ou demais deteriorações a restos 
mortais incorridos durante o processo de repatriação ou de outra forma. 

A pontualidade das providências poderá ser afetada por circunstâncias fora do controle da HCCMIS, 
como disponibilidade de equipamento e equipe de transporte, atrasos ou restrições em voos 
causados por problemas mecânicos, autoridades governamentais, problemas de telecomunicações, 
condições meteorológicas ou por motivo de força maior. A HCCMIS não será responsabilizada por 
quaisquer atrasos que não estejam sob seu controle direto e imediato. 

Sepultamento ou cremação local 

A HCCMIS pagará: 

1. Para que você seja sepultado ou cremado no país de falecimento em substituição à repatriação 
dos restos mortais até o benefício máximo especificado. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 
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1. Providências para viagem que não sejam previamente aprovadas e coordenadas pela HCCMIS; 
e 

2. Uso em conjunto com o benefício de evacuação de emergência ou repatriação dos restos 
mortais; e 

3. Morte ocorrida no seu país de residência; e 
4. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 

A pontualidade das providências poderá ser afetada por circunstâncias fora do controle da HCCMIS, 
como disponibilidade de equipamento e equipe de transporte, atrasos ou restrições em voos 
causados por problemas mecânicos, autoridades governamentais, problemas de telecomunicações, 
condições meteorológicas ou por motivo de força maior. A HCCMIS não será responsabilizada por 
quaisquer atrasos que não estejam sob seu controle direto e imediato. 

 
 

Benefício de indenização hospitalar e despesas 
para acompanhante 
Indenização hospitalar 

A HCCMIS pagará: 

1.  O benefício de indenização hospitalar por cada noite que você passar no hospital. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. Somente após recibo de verificação de internação hospitalar elegível. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 
Reunião de emergência  

A HCCMIS pagará: 

1. O custo de bilhete aéreo em tarifa econômica (ida e volta) ou de transporte terrestre para um 
parente, para fins de transporte ao terminal da área onde você estiver ou será hospitalizado 
após evacuação médica de emergência; e 

2. Despesas razoáveis para acomodação e refeições para parente, incorridas na área em que 
você estiver hospitalizado, por período não superior a 15 (quinze) dias. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. Somente após evacuação médica de emergência coberta. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 



17 Descrição de Cobertura da Atlas Travel | HCC Medical Insurance Services 

 

Despesas para acompanhante  

A HCCMIS pagará: 

1. O custo de bilhete aéreo em tarifa econômica (ida e volta) ou de transporte terrestre para um 
parente, para fins de transporte ao terminal da área onde você estiver ou será hospitalizado. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. Enquanto você estiver confinado em unidade de terapia intensiva de hospital após lesão 
corporal ou doença potencialmente letal. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 

 
 

Retorno de animal de estimação 
A HCCMIS pagará: 

1. O custo de bilhete aéreo (somente ida) em tarifa econômica e/ou de transporte terrestre, para 
fins de retorno de animal de estimação ao terminal da área de sua residência principal. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. Você é a única pessoa com idade mínima de 18 (dezoito) anos viajando com o animal de 
estimação; e 

b. Você está hospitalizado para tratamento de doença ou lesão coberta, deixando seu animal 
de estimação desacompanhado por período de tempo estimado em mais de 36 (trinta e seis) 
horas. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

2. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 

 
 

Extravio de bagagem despachada  
A HCCMIS pagará: 

1. Reposição de roupas ou artigos de higiene pessoal, até o limite de US$ 50 por cada um destes 
itens. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. A bagagem extraviada deverá ter sido despachada conforme procedimentos rotineiros de 
despacho de bagagem, para transporte com você, a bordo de linha aérea comercial ou 
cruzeiro marítimo regularmente programado, em que você viajava como passageiro pagante; 
e 
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b. Você deverá protocolar reclamação formal de bagagem extraviada com a prestadora de 
transporte, seguir todas as instruções e adotar todas as medidas conforme orientação da 
prestadora de transporte, a fim de localizar e recuperar a bagagem despachada extraviada; e 

c. Você deverá fornecer à HCCMIS cópias de toda documentação da reclamação submetida à 
prestadora de transporte, bem como declaração por escrito da prestadora de transporte 
confirmando que a bagagem foi despachada e, após busca cuidadosa, permanece 
extraviada; e  

d. A bagagem despachada extraviada deverá estar extraviada na data do pagamento pela 
HCCMIS e ainda, nesta data, estar extraviada há pelo menos 10 (dez) dias. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 

 
 

Atraso de viagem 
A HCCMIS pagará: 

1. Reembolso para acomodações e refeições razoáveis quando o seu atraso exige pernoite não 
planejado. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. O atraso deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) horas e motivado pelas razões seguintes: 
i.  Atraso de meio de transporte coletivo (comprovado pela empresa de transporte 

coletivo); 
ii.  Acidente de trânsito durante o trajeto até o ponto de partida em aeroporto fora do seu 

país de residência (comprovado por relatório policial); 
iii.  Greve trabalhista organizada, ou seu sequestro ou quarentena:   
iv.  Roubo de passaportes ou documentos de viagens (comprovados por registro policial). 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 

Meio de transporte coletivo significa avião, ônibus, trem ou embarcação que opere com fins 
comerciais e transporte passageiros pagantes em rotas programadas e divulgadas regularmente. 
 
 

Desalojamento de acomodação  
Desastre natural 

A HCCMIS pagará: 

1. Mudança de acomodações caso você seja desalojado de acomodação planejada já paga, 
devido a evacuação por previsão de desastre ou após ocorrência de desastre.   

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 
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a. Após recibo de comprovação de pagamento de acomodação da qual você foi desalojado. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 

Desalojado significa forçado a deixar o local de destino devido a evacuação determinada pelas 
autoridades principais. 

Desastre natural significa qualquer evento ou força da natureza causada por fatores ambientais e 
que produz consequências catastróficas. Desastres naturais cobertos são: avalanche, terremoto, 
inundação, furacão, evento de impacto, deslizamentos de terra ou lama, tornado, tsunami, ciclone 
tropical, tufão, erupção vulcânica e incêndio florestal. 

 
 

Acidente pessoal 
Morte e desmembramento acidental 

A HCCMIS pagará: 

1. Morte – a HCCMIS pagará ao beneficiário a quantia indicada na “Tabela de benefícios”. 
2. Perda de 2 (dois) ou mais membros ou olhos – a HCCMIS pagará a você a quantia indicada na 

“Tabela de benefícios”. 
3. Perda de 1 (um) membro ou olho – a HCCMIS pagará a você metade da quantia indicada na 

“Tabela de benefícios”. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. O acidente que tenha causado morte acidental não poderá ser acidente ocorrido em 
meio de transporte coletivo; e 

b. A morte deverá ocorrer no período de 30 (trinta) dias contados da ocorrência repentina, 
involuntária e inesperada e não ter sofrido influência de doença ou moléstia; e 

c. Em nenhuma hipótese, o pagamento realizado pela HCCMIS relativo a este benefício será 
superior ao montante principal; e 

d. A responsabilidade máxima de acordo com morte e desmembramento acidental para 
qualquer grupo ou família está limitada a US$ 250.000. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de 

1. Acidentes ou prejuízos causados por ou para os quais contribuíram quaisquer das hipóteses a 
seguir: 
a. Terrorismo, guerra ou ato de guerra, seja declarada ou não; 
b. Sua participação em motim, insurreição ou ato de desordem violenta; 
c. Seu serviço nas forças armadas de qualquer país; 
d. Suicídio, tentativa de suicídio ou lesão autoprovocada, em estado de sanidade ou 

insanidade; 
e. O uso voluntário de qualquer composto químico, veneno ou droga, exceto se usado 

conforme orientação de médico; 
f. Cometer ou tentar cometer crime; 
g. Enfermidade, transtorno de saúde mental ou gravidez; 
h. Como resultado de intoxicação conforme definido pelas leis da jurisdição em que o acidente 

ocorrer, quer direta ou indiretamente;  
i. Infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral (AVC / derrame); 
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j. Infecção, exceto se decorrente de ferimento causado exclusivamente por um acidente; 
k. Lesão, durante transporte, embarque ou desembarque de aeronave caso você estivesse 

operando a aeronave, aprendendo a operá-la, atuando como membro da tripulação ou caso 
a aeronave estivesse sendo usada para finalidade diversa do transporte de passageiro; 

l. Tratamento médico ou cirúrgico para qualquer das situações anteriores; 
m. Qualquer atividade esportiva não coberta. 

2. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 

Benefício de morte acidental em meio de transporte coletivo 

A HCCMIS pagará: 

1. O valor indicado na “Tabela de benefícios” ao beneficiário. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e 
restrições desta apólice e se observado o que segue, e 

a. O acidente que tenha causado a morte acidental deverá ocorrer enquanto você estiver na 
condição de passageiro pagante em viagem regularmente programada, a bordo de 
companhia aérea comercial ou de cruzeiros marítimos; e 

b. A morte deverá ocorrer no período de 30 (trinta) dias contados da ocorrência repentina, 
involuntária e inesperada e não ter sofrido influência de doença ou moléstia; e 

c. A responsabilidade máxima de acordo com o benefício de morte acidental em meio de 
transporte coletivo para grupo ou família está limitada a US$ 250.000. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 
 

Morte acidental significa ocorrência repentina, involuntária e inesperada causada exclusivamente 
por meios externos e visíveis e que resulte em lesão física para você e sua morte subsequente. A 
morte deverá ocorrer no período de 30 (trinta) dias contados da ocorrência repentina, involuntária e 
inesperada e não ter sofrido influência de doença ou moléstia. 

Desmembramento acidental significa ocorrência repentina, involuntária e inesperada causada 
exclusivamente por meios externos e visíveis e resultando em separação completa do corpo de um 
ou mais membros ou olhos, sem que tenha havido influência de doença ou moléstia. Para fins de 
benefício de morte e desmembramento acidental, o termo “membro” significará o braço, quando a 
separação ocorrer no punho ou acima (em direção ao cotovelo), ou a perna, quando a separação 
ocorrer no tornozelo ou acima (em direção ao joelho). Perda de olho (s) significará a perda completa, 
permanente e irreversível da visão. 

Beneficiário significa o indivíduo definido na sua proposta como o destinatário de qualquer benefício 
por morte acidental ou por morte acidental em meio de transporte coletivo. Caso você não defina 
beneficiário na proposta, este será definido conforme determinado a seguir: 

Membros com 18 (dezoito) anos de idade ou mais: 1. Cônjuge (se houver), 2. Filhos (se houver) 
igualmente, 3. Seu espólio.  
Membros menores de 18 (dezoito) anos de idade: 1. Genitor(es) com a guarda (se houver), 2. 
Irmãos (se houver) igualmente, 3. Seu espólio. 
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Esportes e atividades 
Você estará coberto ao participar de esportes e atividades amadoras/não profissionais, exceto em 
caso de exclusão a seguir. A cobertura serve a fins recreativos incidentais à viagem.  

Você deverá certificar-se de que a atividade seja supervisionada adequadamente e que 
equipamentos de segurança apropriados (como capacetes, coletes salva-vidas, etc.) sejam sempre 
usados.  

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Atividades atléticas organizadas que envolvam prática e/ou jogos regulares ou programados; e 
2. Qualquer atividade desempenhada profissionalmente ou por qualquer salário, recompensa ou 

lucro; e 
3. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”; e 
4. Qualquer dos itens excluídos relacionados a seguir: 

• Quadriciclos (ATV) 
• Futebol americano 
• Futebol australiano 
• Aviação (exceto ao viajar exclusivamente 

como passageiro em aeronave comercial) 
• Base jumping 
• Caça maior 
• Bobsled 
• Boxe 
• Mergulho em caverna 
• Futebol 
• Voo de asa-delta 
• Heli-esqui 
• Voo em balão na condição de piloto 
• Hóquei no gelo 
• Duelo de cavaleiros 
• Kitesurf 
• Luge 
• Artes marciais 
• Pentatlo moderno 
• Motocicletas de trilha (off-road) 
• Montanhismo em elevações de 7.000 

metros ou mais 
• Eventos de longa distância ao ar livre 
• Paraquedismo 
• Voo de parapente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Voo de parasail 
• Levantamento de força (básico) 
• Quadriciclismo 
• Corrida em animais, veículo motorizado 

ou BMX e provas de alta velocidade 
(speed trials e speedway) 

• Rúgbi 
• Corrida de touros 
• Skeleton 
• Surfe aéreo 
• Esqui na neve ou snowboard, exceto na 

modalidade de descida e/ou nórdica (não 
há cobertura para esqui praticado fora das 
áreas preparadas e delimitadas e/ou 
contra recomendação da escola local de 
esqui ou de autoridade local) 

• Motos para neve (snow mobiles) 
• Futebol 
• Exploração de cavernas 
• Atividades subaquáticas envolvendo 

equipamentos de respiração subaquática, 
exceto com acompanhamento de instrutor 
certificado para profundidades inferiores a 
10 (dez) metros ou com certificação 
PADI/NAUI 

• Rafting 
• Luta livre 
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Resposta a crises 
A HCCMIS pagará: 

1. Resgate; e/ou 
2. Taxas e despesas relacionadas a resposta a crises; e/ou 
3. Objetos pessoais. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e restrições 
desta apólice e se observado o que segue, e 

a. Notificação: antes da entrega de resgate, o responsável pela autorização da entrega terá notificado ou 
realizado todos os esforços razoáveis para notificar: 

i. O Federal Bureau of Investigation (FBI) ou órgãos policiais locais logo que possível, 
considerando-se a segurança da(s) pessoa(s) detida(s) ou ameaçada(s); e 

ii. A companhia Unity Resources Group. 

b. A entrega de resgate não poderá ser: 

i. Carregada ou transportada por você ou em sua posse de alguma forma no momento da 
ocorrência do sequestro-relâmpago ou sequestro; ou 

ii. No local de ocorrência do sequestro-relâmpago ou sequestro, exceto se levado a tal local 
com a finalidade exclusiva de transmitir exigência de resgate previamente comunicada. 

c. Limites de responsabilidade: 

i. Limite agregado do período de vigência do certificado: A responsabilidade total da HCCMIS 
pela totalidade dos danos cobertos não excederá o limite agregado do período de vigência do 
certificado previsto neste documento.  

ii. Caso você esteja coberto por duas ou mais apólices emitidas pela HCCMIS cobrindo danos 
decorrentes de sequestro ou sequestro-relâmpago, fica acordado que o limite agregado de 
responsabilidade da HCCMIS para danos cobertos sofridos por você não será cumulativo e 
não excederá, em qualquer hipótese, o maior montante disponível de acordo com qualquer 
uma das apólices. 

d. Avaliação: a HCCMIS não se responsabilizará por mais do que o valor monetário efetivo de qualquer 
contraprestação no momento de sua entrega. Caso os danos cobertos envolvam moedas que não 
sejam as dos Estados Unidos da América, a HCCMIS não se responsabilizará por mais do que o valor 
equivalente em dólares americanos da moeda estrangeira, com base na taxa de conversão publicada 
no Wall Street Journal, em vigor no dia de entrega das quantias ou em que a despesa seja incorrida.  

e. Confidencialidade: você deverá, em todos os momentos, fazer todo o possível para assegurar que o 
conhecimento sobre a existência deste seguro permaneça restrito, tanto quanto possível.  

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Qualquer sequestro ou sequestro-relâmpago ocorrido no Iraque, Afeganistão, Paquistão, na Nigéria, 
Somália, Venezuela ou em qualquer país sujeito a sanções da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros 
(OFAC) do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos. 
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2. Qualquer sequestro-relâmpago ou sequestro resultante de atos fraudulentos, desonestos ou criminosos 
praticados por você ou alguém sob sua autorização (agindo individualmente ou em conluio com outros), 
exceto se a pessoa autorizando o pagamento de resgate tenha, antes do pagamento, realizado todas as 
tentativas razoáveis de determinar que a exigência de resgate ou ameaça era verdadeira. 

3. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 

Taxas e despesas relacionadas a resposta a crises significam todas as taxas e despesas da Unity 
Resources Group relativas ao seu sequestro ou sequestro-relâmpago. 

Sequestro-relâmpago significa a sua captura e detenção (ou tentativa) contra sua vontade, em que seus 
objetos pessoais e/ou bens facilmente disponíveis são entregues por você em troca de sua liberação. 

Sequestro significa a sua captura e detenção (reais, supostas ou tentativas) contra sua vontade, por pessoa(s) 
que exija(m) resgate especificamente com recursos do seu patrimônio, em troca de sua liberação. 

Danos cobertos significam despesas ou danos cobertos consistindo em: resgate, objetos pessoais e/ou 
taxas e despesas relacionadas a resposta a crises. 

Objetos pessoais significam quantias e/ou propriedades de valor monetário que: 
1. Estão sendo carregados ou transportados por você no momento de ocorrência do sequestro-relâmpago 

ou sequestro; e 
2. São entregues no decorrer de sequestro-relâmpago ou sequestro. 

Resgate significa quantias e/ou outras contraprestações de valor monetário que são entregues ou serão 
entregues por você ou em seu nome para atender às exigências feitas em sequestro-relâmpago ou 
sequestro. 
 
 

Responsabilidade civil 
A HCCMIS pagará: 

Até o limite da quantia segurada indicada na “Tabela de benefícios e limites” (incluindo custos e despesas 
legais), caso você torne-se legalmente responsável pelo pagamento de indenização relativa a:  
1. Lesão corporal acidental, incluindo morte, doença e moléstia de terceiro; e/ou  
2. Prejuízo ou dano acidental a propriedade material de terceiro (propriedade que seja material e tangível); 

e/ou 
3. Prejuízo ou dano acidental a propriedade material de terceiro relacionado (propriedade que seja material 

e tangível). 
 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de 

1. Atos intencionalmente cometidos ou decorrentes da influência de álcool ou drogas não prescritas por 
médico licenciado; 

2. Lesão corporal, doença ou moléstia de qualquer pessoa sob contrato de emprego, serviço ou programa de 
aprendiz com você, quando a lesão corporal, doença ou moléstia decorra de e ocorra no curso de trabalho 
prestado para você, ou em conexão com qualquer ocupação, negócio ou profissão.  

3. Prejuízo ou danos a imóvel de sua propriedade, retido como garantia ou mantido sob sua custódia ou seu 
controle, não constituindo acomodação temporária ocupada por você na duração da viagem;  

4. Dano ou lesão corporal causada por relação direta ou indireta com propriedade, posse ou uso por você ou 
em seu nome, de aeronave, aerodeslizador, embarcações recreativas, veículos motorizados, paraquedas, 
parasail, planador, armas de fogo, fogos de artifício, explosivos, armas letais ou qualquer atividade de 
corridas; 

5. Quaisquer indenizações, prejuízos ou sinistros causados no todo ou em parte por você durante caçada ou 
em consequência de caçada; 
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6. Lesão corporal causada por relação direta ou indireta com a propriedade, posse ou ocupação de terra ou 
construções, propriedade imóvel ou trailers;  

7. Indenização resultante de qualquer incêndio, inundação, vento, granizo, vazamento de água, vazamento de 
gás, explosão ou outra catástrofe;  

8. Atos fraudulentos, desonestos ou criminosos praticados por você ou por qualquer pessoa mediante sua 
autorização;  

9. Consequências de qualquer infração, violação ou não cumprimento de qualquer compromisso ou obrigação 
contratual, seja verbal ou por escrito;  

10. Indenização punitiva ou exemplar, ou multas, penalidades, lançamentos ou cobranças por quaisquer 
autoridades ou órgãos regulatórios governamentais; 

11. Jogos de azar, jogos ou apostas de qualquer tipo; 
12. Animais ou animais de estimação de sua propriedade ou sob seu cuidado, controle ou sua custódia. 
13. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 

 

Condições específicas  

1. Você e seu representante legal comunicarão imediatamente por escrito à HCCMIS o recebimento de 
intimação de qualquer ação judicial ou inquérito relacionado com quaisquer circunstâncias capazes de dar 
origem a responsabilidade civil de acordo com esta seção.  

2. Nenhuma confissão, oferta, promessa, pagamento ou indenização será feita por você ou em seu nome 
sem o prévio consentimento por escrito da HCCMIS.  

3. Todo aviso de cobrança, carta, mandado ou processo ou outro documento entregue para você será 
encaminhado à HCCMIS imediatamente após o recebimento.  

4. A HCCMIS terá direito a assumir e conduzir a defesa ou o acordo de qualquer sinistro em seu nome ou 
mover ação judicial em seu nome, em benefício da HCCMIS, por quaisquer sinistros ou indenizações, 
contra quaisquer outras partes ou pessoas.  

5. A HCCMIS poderá, a qualquer momento, pagar você, em conexão com qualquer sinistro ou série de 
sinistros, o montante segurado (após deduzidos quaisquer valores já pagos a título de compensação), ou 
qualquer valor inferior em caso de conciliação de tal/tais sinistro(s). Após o pagamento, a HCCMIS 
abandonará a conduta e o controle e não estará mais sujeita a responsabilidade adicional relativa a tal/tais 
sinistro(s), exceto para pagamento de custos e despesas recuperáveis ou incorridas anteriormente à data 
de tal pagamento.  

6. A HCCMIS considerará o pagamento ou adiantamento para você ou em seu benefício, não havendo, 
porém, nenhuma obrigação ou dever contratual para tal, até o limite de US$ 2.500, a fim de realizar acordo 
em sinistro reclamado contra você, desde que: 

a. O sinistro reclamado possa ser elegível para cobertura de acordo com este seguro; 
b. Ação judicial não tenha sido ainda protocolada ou, caso já tenha sido, não haja resposta nos autos. 
c. Você obtenha para a HCCMIS termo de liberação por escrito ou acordo de não ajuizamento de 

ação judicial, de forma satisfatória; e 
d. Comprovantes de sinistros completos e demais documentações necessárias sejam 

satisfatoriamente fornecidas à HCCMIS.  
 
Terceiro significa qualquer indivíduo, pessoa natural ou pessoa jurídica, que não seja você ou terceiro 
relacionado. 
Terceiro relacionado significa qualquer indivíduo ou pessoa natural que seja seu parente, seu acompanhante 
de viagem, parente de tal acompanhante e qualquer outra pessoa, indivíduo ou membro da família com o qual 
você reside ou de quem recebe hospedagem. 
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Terrorismo 
A HCCMIS pagará: 

1.  Despesas médicas elegíveis para o tratamento de lesões ou doenças resultantes de ato de terrorismo, até 
o limite disposto na “Tabela de benefícios e limites”, desde que atendidas todas as condições a seguir: 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e restrições 
desta apólice e se observado o que segue, e 

a. A lesão ou doença não resulta do uso de qualquer arma, agente, material ou dispositivo biológico, 
químico, radioativo ou nuclear; e 

b. Você não tem qualquer envolvimento direto ou indireto no ato de terrorismo; e 
c. O ato de terrorismo não ocorreu em país ou local para o qual o governo dos Estados Unidos emitiu 

alerta de viagem em vigor no período de 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data da sua 
chegada; e 

d. Você permaneceu no país ou local após período de 10 (dez) dias seguintes à emissão de alerta pelo 
governo dos Estados Unidos determinando a saída do país ou local em questão. 

Para fins deste seguro, ato de terrorismo significa ato incluindo, entre outros, o uso de força ou violência e/ou 
ameaça de exercê-las, por qualquer pessoa ou grupo(s) de pessoas, agindo por conta própria ou em nome de 
ou em conexão com qualquer organização/organizações ou governo(s), cometido com objetivos políticos, 
religiosos, ideológicos ou objetivos similares, incluindo a intenção de influenciar qualquer governo e/ou 
provocar medo no público ou em qualquer setor do público. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes de: 

1.   Prejuízo, dano, custo ou despesa direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou em conexão 
com qualquer situação a seguir, independentemente de qualquer outra causa ou evento contribuindo 
simultaneamente ou em qualquer outra sequência para o prejuízo, o dano, o custo ou a despesa: 

a. Guerra, invasão, atos de inimigos estrangeiros, hostilidades ou operações bélicas (seja a guerra 
declarada ou não), guerra civil, rebelião, revolução, insurreição, comoção civil assumindo 
proporções de ou equivalente a levante, poder militar ou usurpado; e 

b. Uso de qualquer arma, agente, material ou dispositivo biológico, químico, radioativo ou nuclear. 
Esta exclusão, no entanto, não se aplicará caso você seja exposto a material radioativo e/ou 
radioativo nuclear para fins de tratamento médico; e 

c. Qualquer ato de terrorismo não especificado acima; e 
d. Cobertura por prejuízo, dano, custo ou despesa de qualquer natureza, direta ou indiretamente 

causados por, resultantes de, ou relacionados com qualquer ação tomada para controle, 
prevenção, supressão ou de alguma forma relacionada com (a), (b) ou (c) acima; e 

e. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 
Caso a HCCMIS alegue que, por razão desta exclusão, qualquer prejuízo, dano, custo ou despesa não esteja 
coberta por este seguro, o ônus da prova em contrário recairá sobre você. 
 
Caso qualquer parte desta exclusão venha a ser considerada inválida ou nula, o restante permanecerá em 
pleno vigor e eficácia. 
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Exclusões gerais 
Cobranças relativas às seguintes doenças, tratamentos (incluindo diagnósticos, testes e exames), serviços, 
suprimentos, atos, omissões e/ou eventos estão excluídas de cobertura, nos termos deste seguro: 
1. Doenças preexistentes, exceto cobranças resultantes diretamente de exacerbação de doença 

preexistente, conforme definida neste documento, sujeitas aos limites previstos na “Tabela de benefícios e 
limites”. 

2. Defeitos congênitos e doenças congênitas. Defeitos congênitos incluem doenças hereditárias.  
3. Exames médicos de rotina, incluindo, entre outros, vacinações, imunizações, exames anuais (check-ups), 

emissão de certificados e atestados médicos e exames a fim de atestar a adequação de emprego ou 
viagem. 

4. Tratamento odontológico e tratamento da junta temporomandibular, exceto para tratamento odontológico de 
emergência necessário para substituir dente natural saudável perdido ou danificado em acidente coberto 
nos termos deste seguro ou para alívio emergencial de dor aguda. 

5. Transtornos de saúde mental. 
6. Gravidez, exceto conforme coberto sob “Complicações de gravidez”, na forma definida neste documento, 

interrupção da gravidez exceto em conexão com as “Complicações de gravidez” cobertas, todas as 
cobranças relacionadas à gravidez após a 26a (vigésima sexta) semana de gestação, acompanhamento 
pré-natal de rotina, parto, acompanhamento pós-parto e cobranças incorridas por criança com menos de 14 
(catorze) dias. 

7. Promoção ou prevenção de concepção, incluindo, entre outros, inseminação artificial, tratamento de 
infertilidade, esterilização ou reversão de esterilização. 

8. Impotência ou disfunção sexual. 
9. Doença venérea, incluindo todas as doenças sexualmente transmissíveis.  
10. HIV, AIDS ou ARC e todas as doenças causadas pelo e/ou relacionadas ao HIV. 
11. Transplantes de órgão ou tecido ou serviços relacionados. 
12. Todas as formas de câncer / neoplasma. 
13. Lesão ou doença autoprovocada e/ou suicídio ou tentativa de suicídio, em estado de sanidade ou 

insanidade. 
14. Abuso de substância ou vício, ou doenças que possam ser atribuídas a abuso de substância ou vícios e 

suas consequências diretas. 
15. Lesão sofrida em decorrência, total ou parcial, dos efeitos de intoxicação ou drogas que não estejam de 

acordo com tratamento prescrito por médico, exceto drogas prescritas para o tratamento de abuso de 
substâncias.  

16. Lesão sofrida durante operação de qualquer veículo motorizado, aeronave ou embarcação, registrados ou 
não, sob influência de álcool de acordo com a legislação da jurisdição onde a lesão ocorreu ou com TAS 
de 0,08, o que for menor.  

17. Cobranças resultantes de ou ocorridas durante violação de lei, incluindo, porém, sem limitar-se ao 
envolvimento em ocupação ou ato ilegal, estando excluídas as infrações de trânsito leves. 

18. Cirurgia dos olhos, como cirurgia refrativa corretiva, cuja finalidade principal é corrigir miopia, 
hipermetropia ou astigmatismo. 

19. Dispositivos corretivos e equipamentos médicos, incluindo óculos, lentes de contato, aparelhos auditivos, 
implantes auditivos, refração visual, terapia visual e qualquer exame ou ajuste relacionados a tais 
dispositivos, dentaduras ou aparelhos dentários e todos os testes e exames de visão e audição. 

20. Ortóptica e treino visual. 
21. Sapatos ortopédicos, dispositivos ortopédicos prescritos a serem presos ou colocados em sapatos, 

tratamento de pés fracos, distendidos, planos, instáveis ou desequilibrados, metatarsalgia ou joanete e 
tratamento de calos ou unhas do pé. 

22. Perda de cabelo, incluindo perucas, transplantes de cabelo ou qualquer medicamento que prometa 
crescimento do cabelo, com ou sem prescrição.  

23. Acne, manchas, pólipos cutâneos, doenças das glândulas sebáceas, seborreia, cisto sebáceo, doenças 
hipertróficas e atróficas da pele, nevo. 

24. Apneia do sono ou demais distúrbios do sono. 
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25. Fonoaudiologia, terapia vocacional, ocupacional, biofeedback, acupuntura, terapia recreativa, do sono ou 
musicoterapia, tratamento holístico de qualquer natureza, massagem e cinesioterapia. 

26. Teste psicométrico, de inteligência, de competência, comportamental e educacional. 
27. Durante confinamento com finalidade principal de recebimento de atendimento custodial, educacional ou 

de reabilitação, ou qualquer tratamento médico em qualquer estabelecimento para cuidado de idosos, 
exceto cuidados de reabilitação recebidos após transferência direta de hospital. 

28. Motivos cosméticos ou estéticos, exceto para cirurgia reconstrutiva quando tal cirurgia estiver diretamente 
relacionada e acompanhar cirurgia coberta nos termos deste seguro. 

29. Modificações corporais com a finalidade de melhorar o bem-estar psicológico, mental ou emocional, 
incluindo, entre outras, cirurgia de mudança de sexo. 

30. Obesidade ou modificação do peso, incluindo, entre outros, certos tipos de cirurgia maxilofacial e todas as 
formas de cirurgia de bypass gástrico. 

31. Programas de exercícios, sejam ou não prescritos ou recomendados por médico. 
32. Incorridas como resultado de exposição à radiação nuclear e/ou material radioativo sem finalidade médica. 
33. Cobranças resultantes de surto de doença em país ou local para o qual os Centros de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA tenham emitido alerta de viagem de nível 3, caso: a) o alerta 
estivesse em vigor nos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à sua chegada, ou b) depois de 10 (dias) 
da emissão do alerta, você permaneceu no país ou local. 

34. Criopreservação e implantação ou reimplantação de células vivas. 
35. Teste genético ou preditivo. 
36. Finalidades investigativas, experimentais ou de pesquisa. 
37. Complicações ou consequências de tratamento ou doença não cobertos nos termos deste seguro. 
38. Incorridas fora do seu período de vigência do certificado. 
39. Submetidas à HCCMIS para pagamento mais de 60 (sessenta) dias após o último dia do período de 

vigência do certificado. 
40. Valores superiores ao usual, razoável e costumeiro. 
41. Sem necessidade médica. 
42. Não administrados por médico ou sob sua supervisão e produtos que podem ser comprados sem 

prescrição médica. 
43. Prestado por parente, membro da família ou qualquer pessoa que resida com você. 
44. Prestado por quiroprático. 
45. Prestado a você sem custo. 
46. Consultas por telefone ou não comparecimento a consulta marcada. 
47. Quando a saída do país de residência destina-se a buscar tratamento no(s) país/países de destino. 
48. Viagem ou acomodações, exceto as oferecidas pelas seções “Ambulância local”, “Evacuação médica de 

emergência”, “Repatriação dos restos mortais”, “Reunião de emergência”, “Desastre natural”, “Retorno de 
menor”, “Evacuação política” e “Interrupção da viagem”, constantes deste seguro. 

49. Pagável de acordo com qualquer sistema de governo, incluindo o sistema Medicare australiano. 
50. Guerra, ação militar ou durante serviço como membro de unidade de força policial ou militar.  
51. Não incluídas em “Despesas elegíveis” conforme descrito neste ato. 
 

 
Definições 
 

Abuso de substância significa abuso, uso excessivo ou dependência química, de álcool ou de droga. 
 
Acidente significa ocorrência repentina, involuntária e inesperada causada por meios externos e visíveis e que 
resulte em lesão física para você. A causa ou uma das causas do acidente é externa ao seu próprio corpo e 
não se sujeita ao seu controle. 
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Agência de atendimento médico domiciliar significa agência pública ou privada ou uma de suas subdivisões, 
que opera conforme a lei e está regularmente envolvida em prestar atendimento de enfermagem domiciliar sob 
supervisão de enfermeiro(a) registrado(a), e mantém registro diário de cada paciente, e dispensa a cada 
paciente programa planejado de observação e tratamento por médico. 

Atendimento custodial significa o tipo de cuidado ou serviço, onde quer que seja prestado e qualquer que 
seja sua denominação, concebido, principalmente, para assistir você no desempenho das atividades da vida 
diária. Atendimento custodial inclui, ainda, o cuidado não agudo de pacientes comatosos, semicomatosos, 
paralisados ou mentalmente incompetentes. 

Atendimento de enfermagem domiciliar significa serviços prestados por agência de atendimento médico 
domiciliar e supervisionado por enfermeiro(a) registrado(a), direcionado ao cuidado pessoal do paciente, 
desde que tal atendimento seja prestado em substituição à internação por necessidade médica do paciente 
em hospital. 

Centro de atendimento de urgência significa instalação médica encontrada nos EUA, separada de setor de 
emergência de hospital, em que pacientes ambulatoriais podem ser tratados sem agendamento prévio e 
recebem atendimento urgente e imediato, não rotineiro, por lesão ou doença apresentada de forma episódica. 

Certificado significa o documento emitido para você e que fornece prova dos benefícios a serem pagos 
conforme a Apólice Máster e que confirmará o tipo de plano, o período de cobertura, o país de residência, o 
número do certificado, os termos e/ou as condições especiais, a franquia, a lista dos benefícios escolhidos e a 
área geográfica de cobertura. 

Cirurgia ou procedimento cirúrgico significa procedimento diagnóstico invasivo, ou tratamento de doença ou 
lesão por meio de operações manuais ou instrumentais executadas por médico, enquanto o paciente encontra-
se sob anestesia geral ou local. 

Clínica de tratamento de longo prazo significa instituição, ou parte distinta de uma instituição, licenciada pelo 
estado em que opera como hospital, clínica de tratamento de longo prazo ou clínica de reabilitação; e está 
regularmente envolvida em oferecer atendimentos de enfermagem qualificados 24 horas por dia, sob 
supervisão regular de médico e supervisão direta de enfermeiro(a) registrado(a); e mantém registro diário de 
cada paciente, e dispensa a cada paciente programa planejado de observação prescrito por médico; e 
dispensa a cada paciente tratamento ativo de doença ou lesão. Clínica de tratamento de longo prazo não 
inclui clínica destinada principalmente a descanso, para idosos, tratamento de abuso de substância, 
atendimento custodial, atendimentos de enfermagem ou para tratamento de transtornos de saúde mental 
ou do mentalmente incompetente. 

Complicações de gravidez significam doenças cujos diagnósticos são distintos da gravidez, mas são 
afetados ou causados pela gravidez e não estão associados a uma gravidez normal. Incluem-se: gravidez 
ectópica, aborto espontâneo, hiperêmese gravídica, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, aborto retido e situações de 
gravidade comparável. Complicações de gravidez não incluem: falso trabalho de parto, edema, trabalho de 
parto prolongado, repouso prescrito durante o período de gravidez, enjoo matinal e situações de gravidade 
comparável associadas com a administração de gravidez difícil e que não constituam problema médico distinto. 

Cosseguro significa o seu pagamento de despesas elegíveis conforme o percentual especificado na “Tabela 
de benefícios e limites”. 

Doença significa enfermidade, transtorno, doença, patologia, anormalidade, moléstia ou qualquer outro 
problema médico, físico ou de saúde. Para fins deste seguro, doença inclui complicações de gestação durante 
as primeiras 26 (vinte e seis) semanas de gestação. Doença não inclui dificuldades de aprendizagem, 
transtornos comportamentais ou problemas disciplinares. 

Doenças sexualmente transmissíveis significam sífilis, gonorreia, linfogranuloma venéreo, cancroide, 
granuloma inguinal, clamídia, tricomoníase, candidíase genital, herpes genital, doença inflamatória pélvica 
(DIP), papilomavírus humano (HPV), mycoplasma genitalium e hepatite viral. 

Dor aguda (Emergência odontológica) significa ocorrência repentina e inesperada de dor, que ocorre 
espontaneamente e sem aviso prévio na forma de recomendações ou sintomas médicos ou odontológicos, 
incluindo dor, que teriam levado indivíduo prudente a buscar cuidado médico ou odontológico antes da dor 
aguda. Tratamento deverá ser obtido dentro de 24 (vinte e quatro) horas a contar da ocorrência repentina e 
inesperada de dor. 
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Emergência significa doença médica manifestada por sinais ou sintomas agudos que podem vir a colocar sua 
vida ou algum membro do seu corpo sob risco, caso cuidados médicos não sejam prestados dentro do período 
de 24 (vinte e quatro) horas. 

Equipamento médico durável significa cama hospitalar básica padrão e/ou cadeira de rodas básica padrão. 

Exame físico de rotina significa exame do corpo por médico, para fins preventivos ou informativos apenas e 
não para diagnóstico ou tratamento de qualquer doença. 

Finalidades investigativas, experimentais ou de pesquisa significam procedimentos, serviços ou 
suprimentos que são, por natureza ou composição, ou usados ou aplicados de forma a desviar dos padrões 
geralmente aceitos da prática médica atual. 

Franquia significa o valor em dólares de despesas elegíveis, especificado na “Tabela de benefícios e limites” 
que você deverá pagar por período de vigência do certificado antes que as despesas elegíveis sejam pagas. 
 
HCCMIS significa HCC Medical Insurance Services, LLC. 

Hospital significa instituição que opera como hospital, de acordo com a lei, e está autorizada pelo estado ou 
país em que funciona; e funciona principalmente para a recepção, o cuidado e o tratamento de pessoas 
doentes ou feridas na condição de pacientes internados; e fornece serviço de enfermagem 24 horas por dia 
prestado por enfermeiros(as) registrados(as) em serviço ou em prontidão; e tem equipe com um ou mais 
médicos disponíveis a qualquer tempo; e oferece instalações e equipamentos organizados para diagnóstico e 
tratamento de doenças médicas agudas em seu estabelecimento; e não é principalmente clínica de 
reabilitação, clínicas de tratamento de longo prazo, clínicas de tratamento prolongado, asilo, retiro, 
atendimento custodial ou casa de convalescença, abrigo de idosos, viciados em drogas, alcoólatras ou 
fugitivos; ou estabelecimentos similares. 

Lesão significa dano inesperado e imprevisto ao corpo causado por acidente que exige tratamento médico. 

Médico significa profissional de medicina, odontologia, podologia, osteopatia, fisioterapia, psiquiatria e 
psicologia. Médico inclui ainda os profissionais de enfermagem e assistentes médicos sob direção do médico. 
O médico deverá estar atualmente licenciado pela jurisdição de prestação dos seus serviços e os serviços 
deverão limitar-se ao escopo da licença concedida e estar cobertos por esta Apólice Máster. 

Membro significa o indivíduo coberto por este seguro. 

Necessidade médica significa serviço ou suprimento necessário e apropriado para o diagnóstico ou 
tratamento de doença ou lesão, com base em prática médica atual geralmente aceita conforme determinado 
pela HCCMIS. O serviço ou suprimento não será considerado necessidade médica se fornecido apenas como 
conveniência para você ou para o profissional, e/ou não seja apropriado ao seu diagnóstico ou aos seus 
sintomas, e/ou exceda em extensão, duração ou intensidade o nível de cuidado necessário para a prestação de 
diagnóstico ou tratamento seguro, adequado e apropriado de doença ou lesão. 

Paciente ambulatorial significa membro que recebe tratamento de necessidade médica por médico por 
motivo de lesão ou doença que não exija pernoite em hospital. 

Paciente internado significa paciente que ocupa leito hospitalar por período superior a 24 (vinte e quatro) 
horas para tratamento médico e cuja admissão seja recomendada por médico. 

País de residência significa, para cidadãos americanos, os Estados Unidos da América, independentemente 
do local de sua residência principal. Para os não cidadãos americanos, país de residência é o país onde você 
possui residência principal e recebe correspondência.  

Parente significa pais biológicos, padrasto ou madrasta; filho biológico ou enteado(a); cônjuge atual; irmãos ou 
meio-irmãos; ou sogro(a), genro e nora, cunhado(a). 

Período de vigência do certificado significa o período de tempo que se inicia no dia e na hora da data de 
início de vigência do certificado e termina no dia e na hora da data de término de vigência do certificado. 
O período máximo de vigência do certificado é de 364 dias.  

Transtorno de saúde mental significa doença ou transtorno mental ou emocional que geralmente indica 
doença do cérebro com sintomas predominantemente comportamentais; ou doença da mente ou 
personalidade, evidenciada por comportamento anormal; ou transtorno de conduta evidenciado por 
comportamento socialmente desviante. Incluem-se dentre os transtornos de saúde mental: psicose, depressão, 
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esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e as doenças psiquiátricas relacionadas na edição atual do Manual 
Diagnóstico e Estatístico para Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria.  

Tratamento educacional ou de reabilitação significa tratamento para restauração (por meio de educação ou 
treinamento) da capacidade de o indivíduo realizar funções de forma normal ou próxima da normalidade, após 
doença ou lesão. Este tipo de atendimento inclui, entre outros, terapia vocacional, ocupacional ou 
fonoaudiológica. 

Unidade de terapia intensiva significa unidade de tratamento cardíaco ou outra unidade ou área de hospital 
que atenda aos padrões exigidos pela Comissão Conjunta de Credenciamento de Hospitais para Unidades de 
Cuidados Especiais. 

Usual, razoável e costumeira significa a cobrança mais comum para serviços, medicamentos ou suprimentos 
similares, na área em que a cobrança foi incorrida, desde que tais cobranças sejam razoáveis. A definição de 
cobranças usuais, razoáveis e costumeiras será determinada pela HCCMIS. A fim de determinar se a 
cobrança é usual, razoável e costumeira, a HCCMIS poderá considerar um ou mais dos seguintes fatores: o 
nível de perícia, a extensão do treinamento e a experiência necessários para a execução do procedimento ou 
serviço; a duração de tempo necessária para a execução do procedimento ou serviço comparada com a 
duração de tempo necessária para executar serviços similares; a gravidade ou natureza da doença ou lesão 
sob tratamento; o valor cobrado por serviços, remédios ou suprimentos iguais ou comparáveis na localidade; o 
valor cobrado por serviços, remédios ou suprimentos iguais ou comparáveis em outras partes do país; o custo 
do profissional na prestação do serviço, medicamento ou suprimento; demais fatores que a HCCMIS, a seu 
critério razoável, determinar apropriados. 
 
Você/Seu/Sua significa cada pessoa segurada identificada no certificado. 
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Cobertura adicional opcional de morte e 
desmembramento acidental 

 

Sujeita aos limites determinados na “Tabela de benefícios e limites” e às condições e restrições desta apólice, a 
HCCMIS pagará o seguinte benefício opcional de morte e desmembramento acidental, caso optado por você e 
sujeito ao pagamento do prêmio e às restrições de idade definidas a seguir: 

Morte acidental é definida como: ocorrência repentina, involuntária e inesperada causada por meios externos e 
visíveis e que resulte em lesão física para você e morte subsequente. A morte deverá ocorrer no período de 30 
(trinta) dias contados da ocorrência repentina, involuntária e inesperada e não ter sofrido influência de doença 
ou moléstia. 

Desmembramento acidental é definido como: ocorrência repentina, involuntária e inesperada causada 
exclusivamente por meios externos e visíveis e resultando em separação completa do corpo de um ou mais 
membros ou olhos, sem que tenha havido influência de doença ou moléstia. Para fins de benefício de morte e 
desmembramento acidental oferecido por este seguro, o termo “membro” significará o braço, quando a 
separação ocorrer no punho ou acima (em direção ao cotovelo), ou a perna, quando a separação ocorrer no 
tornozelo ou acima (em direção ao joelho). Perda de olho(s) significará a perda completa, permanente e 
irreversível da visão. 

A HCCMIS pagará: 

1. Morte – a HCCMIS pagará ao beneficiário a quantia indicada na “Tabela de benefícios”. 
2. Perda de 2 (dois) ou mais membros ou olhos – a HCCMIS pagará a você a quantia indicada na “Tabela de 

benefícios”. 
3. Perda de 1 (um) membro ou olho – a HCCMIS pagará a você metade da quantia indicada na “Tabela de 

benefícios”. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e restrições 
desta apólice e se observado o que segue, e 

a. Você deverá ter entre 18 (dezoito) e 69 (sessenta e nove) anos de idade; e 
b. O acidente que tenha causado morte ou desmembramento acidental (opcional) deverá ser coberto de 

acordo com este seguro; e 
c. O acidente que tenha causado morte acidental não poderá ser acidente ocorrido em meio de 

transporte coletivo; e 
d. A morte deverá ocorrer no período de 30 (trinta) dias contados da ocorrência repentina, involuntária e 

inesperada e não ter sofrido influência de doença ou moléstia; e 
e. Em nenhuma hipótese, o pagamento realizado pela HCCMIS relativo a este benefício será superior ao 

montante principal. 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Acidentes ou prejuízos causados por ou para os quais contribuíram quaisquer das hipóteses a seguir: 
a. Terrorismo, guerra ou ato de guerra, seja declarada ou não; 
b. Sua participação em motim, insurreição ou ato de desordem violenta; 
c. Seu serviço nas forças armadas de qualquer país; 
d. Suicídio, tentativa de suicídio ou lesão autoprovocada, em estado de sanidade ou insanidade; 
e. O uso voluntário de qualquer composto químico, veneno ou droga, exceto se usado conforme 

orientação de médico; 
f. Cometer ou tentar cometer crime; 
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g. Enfermidade, transtorno de saúde mental ou gravidez; 
h. Como resultado de intoxicação conforme definido pelas leis da jurisdição em que o acidente ocorreu, 

quer direta ou indiretamente;  
i. Infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral (AVC / derrame); 
j. Infecção, exceto se decorrente de ferimento causado exclusivamente por um acidente; 
k. Lesão, durante transporte, embarque ou desembarque de aeronave caso você estivesse operando a 

aeronave, aprendendo a operá-la, atuando como membro da tripulação ou caso a aeronave estivesse 
sendo usada para finalidade diversa do transporte de passageiro; 

l. Tratamento médico ou cirúrgico para qualquer das situações anteriores; 
m. Qualquer atividade esportiva não coberta. 

2. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 

 

As demais disposições da Apólice Máster permanecem inalteradas. 
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Cobertura adicional opcional de resposta a crises 
 
Sujeita aos limites determinados na “Tabela de benefícios e limites” e às condições e restrições desta apólice, a 
HCCMIS pagará o seguinte benefício opcional de resposta a crises, caso optado por você e sujeito ao 
pagamento do prêmio e às restrições de idade definidas a seguir: 
 

A HCCMIS pagará: 

1. Resgate; e/ou 
2. Taxas e despesas relacionadas a resposta a crises; e/ou 
3. Objetos pessoais. 

A HCCMIS fornecerá os benefícios mencionados anteriormente apenas se atendidas as condições e restrições 
desta apólice e se observado o que segue, e 

a. Notificação: Antes da entrega de resgate, o responsável pela autorização da entrega terá notificado ou 
realizado todos os esforços razoáveis para notificar: 

i. O Federal Bureau of Investigation (FBI) ou órgãos policiais locais logo que possível, 
considerando-se a segurança da(s) pessoa(s) detida(s) ou ameaçada(s); e 

ii. A companhia Unity Resources Group. 

b. A entrega de resgate não poderá ser: 

i. Carregada ou transportada por você ou em sua posse de alguma forma no momento da 
ocorrência do sequestro-relâmpago ou sequestro; ou 

ii. No local de ocorrência do sequestro-relâmpago ou sequestro, exceto se levado a tal local com 
a finalidade exclusiva de transmitir exigência de resgate previamente comunicada. 

c. Limites de responsabilidade: 

i. Limite agregado do período de vigência do certificado: a responsabilidade total da HCCMIS 
pela totalidade dos danos cobertos não excederá o limite agregado do período de vigência do 
certificado previsto neste documento.  

ii.        Caso você esteja coberto por duas ou mais apólices emitidas pela HCCMIS cobrindo 
danos decorrentes de sequestro ou sequestro-relâmpago, fica acordado que o limite 
agregado de responsabilidade da HCCMIS para danos cobertos sofridos por você não será 
cumulativo e não excederá, em qualquer hipótese, o maior montante disponível de acordo com 
qualquer uma das apólices. 

d. Avaliação: a HCCMIS não se responsabilizará por mais do que o valor monetário efetivo de qualquer 
contraprestação no momento de sua entrega. Caso os danos cobertos envolvam moedas que não 
sejam as dos Estados Unidos da América, a HCCMIS não se responsabilizará por mais do que o valor 
equivalente em dólares americanos da moeda estrangeira, com base na taxa de conversão publicada 
no Wall Street Journal, em vigor no dia de entrega das quantias ou em que a despesa seja incorrida.  

e. Confidencialidade: você deverá, em todos os momentos, fazer todo o possível para assegurar que o 
conhecimento sobre a existência deste seguro permaneça restrito, tanto quanto possível.  

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 
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1. Qualquer sequestro ou sequestro-relâmpago ocorrido no Iraque, Afeganistão, Paquistão, na Nigéria, 
Somália, Venezuela ou em qualquer país sujeito a sanções da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros 
(OFAC) do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos; 

2. Qualquer sequestro-relâmpago ou sequestro resultante de atos fraudulentos, desonestos ou criminosos 
praticados por você ou alguém sob sua autorização (agindo individualmente ou em conluio com outros), 
exceto se a pessoa autorizando o pagamento de resgate tenha, antes do pagamento, realizado todas as 
tentativas razoáveis de determinar que a exigência de resgate ou ameaça era verdadeira; 

3. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
 
As demais disposições da Apólice Máster permanecem inalteradas. 
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Cobertura adicional opcional de responsabilidade civil 
 

Sujeita aos limites determinados na “Tabela de Benefícios” e às condições e restrições desta apólice, a 
HCCMIS pagará o seguinte benefício opcional de responsabilidade civil caso optado por você e sujeito ao 
pagamento do prêmio e às restrições definidas a seguir: 

A HCCMIS pagará: 

Até o limite da quantia segurada indicada na “Tabela de benefícios e limites” (incluindo custos e despesas 
legais), caso você torne-se legalmente responsável pelo pagamento de indenização relativa a:  
1. Lesão corporal acidental, incluindo morte, doença e moléstia, de terceiro; e/ou  
2. Prejuízo ou dano acidental a propriedade material de terceiro (propriedade que seja material e tangível); 

e/ou 
3. Prejuízo ou dano acidental a propriedade material de terceiro relacionado (propriedade que seja material 

e tangível). 
 

A HCCMIS não pagará por sinistros decorrentes direta ou indiretamente de: 

1. Atos intencionalmente cometidos, ou decorrentes da influência de álcool ou drogas não prescritas por 
médico licenciado; 

2. Lesão corporal, doença ou moléstia de qualquer pessoa sob contrato de emprego, serviço ou programa de 
aprendiz com você, quando a lesão corporal, doença ou moléstia decorrer de, e no curso de trabalho 
prestado para você, ou em conexão com qualquer ocupação, negócio ou profissão;  

3. Prejuízo ou danos a imóvel de sua propriedade, retido como garantia ou mantido sob sua custódia ou seu 
controle, não constituindo acomodação temporária ocupada por você na duração da viagem;  

4. Dano ou lesão corporal causada direta ou indiretamente em conexão com propriedade, posse ou uso por 
você ou em seu nome, de aeronave, aerodeslizador, embarcações recreativas, veículos motorizados, 
paraquedas, parasail, planador, armas de fogo, fogos de artifício, explosivos, armas letais ou qualquer 
atividade de corridas; 

5. Quaisquer indenizações, prejuízos ou sinistros causados no todo ou em parte por você durante caçada ou 
em consequência de caçada; 

6. Lesão corporal causada direta ou indiretamente em conexão com a propriedade, posse ou ocupação de 
terra ou construções, propriedade imóvel ou trailers;  

7. Indenização resultante de qualquer incêndio, inundação, vento, granizo, vazamento de água, vazamento de 
gás, explosão ou outra catástrofe;  

8. Atos fraudulentos, desonestos ou criminosos praticados por você ou por qualquer pessoa mediante sua 
autorização;  

9. Consequências de qualquer infração, violação ou não cumprimento de qualquer compromisso ou obrigação 
contratual, seja verbal ou por escrito;  

10. Indenização punitiva ou exemplar, ou multas, penalidades, lançamentos ou cobranças por quaisquer 
autoridades ou órgãos regulatórios governamentais; 

11. Jogos de azar, jogos ou apostas de qualquer tipo; 
12. Animais ou animais de estimação de sua propriedade ou sob seu cuidado, controle ou sua custódia. 
13. Qualquer hipótese mencionada em “Exclusões gerais”. 
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Condições específicas  

1. Você e seu representante legal comunicarão imediatamente por escrito à HCCMIS o recebimento de 
intimação de qualquer ação judicial ou inquérito relacionado com quaisquer circunstâncias capazes de dar 
origem a responsabilidade civil de acordo com esta seção.  

2. Nenhuma confissão, oferta, promessa, pagamento ou indenização será feita por você ou em seu nome 
sem o prévio consentimento por escrito da HCCMIS.  

3. Todo aviso de cobrança, carta, mandado ou processo ou outro documento entregue para você será 
encaminhado à HCCMIS imediatamente após o recebimento.  

4. A HCCMIS terá direito a assumir e conduzir a defesa ou o acordo de qualquer sinistro em seu nome ou 
mover ação judicial em seu nome, em benefício da HCCMIS, por quaisquer sinistros ou indenizações, 
contra quaisquer outras partes ou pessoas.  

5. A HCCMIS poderá a qualquer momento pagar você, relativamente a qualquer sinistro ou série de sinistros, 
o montante segurado (após deduzidos quaisquer valores já pagos a título de compensação), ou qualquer 
valor inferior em caso de conciliação de tal/tais sinistro(s). Após o pagamento, a HCCMIS abandonará a 
condução e o controle e não estará mais sujeita a responsabilidade adicional relacionada com tal/tais 
sinistro(s), exceto para pagamento de custos e despesas recuperáveis ou incorridas anteriormente à data 
de tal pagamento.  

6. A HCCMIS considerará o pagamento ou adiantamento para você ou em seu benefício, não havendo, 
porém, nenhuma obrigação ou dever contratual para tal, até o limite de US$ 2.500, a fim de realizar acordo 
em sinistro reclamado contra você, desde que: 

a. O sinistro reclamado possa ser elegível para cobertura de acordo com este seguro; 
b. Ação judicial não tenha sido ainda protocolada ou, caso já tenha sido, não haja ainda resposta nos 

autos. 
c. Você obtenha para a HCCMIS termo de liberação por escrito ou acordo de não ajuizamento de 

ação judicial satisfatórios; e 
d. Comprovantes de sinistros completos e demais documentações necessárias sejam 

satisfatoriamente fornecidas à HCCMIS.  

 

As demais disposições da Apólice Máster permanecem inalteradas. 
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