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REGULAMENTO PLANO VAI CARD FAMILIAR 

O Plano VAI Card Familiar contempla ao titular e seus dependentes legais os benefícios como segue: Assistência 

Funeral Estendida para cônjuge, pais, sogros e filhos; OMT (Orientação Medica por Telefone), Seu médico na palma da 

mão 24 horas por dia sem custo na consulta. Sorteio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) todo mês; condições especiais 

nos serviços prestados por toda a rede credenciada constante no site www.vaicard.com.br. Assistência residencial 

para emergências como: Encanador – Eletricista - Chaveiro – Vidraceiro até o valor de R$200,00 (duzentos reais).  

Seguro de vida por MA de R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo resultado da soma dos dois seguros que compõe o 

contrato. Assistência Funeral Estendida. Este serviço tem como objetivo, a realização do funeral do Segurado falecido 

de acordo com o Padrão de Serviço Contratado. Esta Proposta de Contratação contempla o Serviço de Assistência 

Funeral Estendida conforme descrito no regulamento constante no link a seguir http://vaicard.com.br/PDF/AFP5.pdf                      

• Modalidade Estendido: Segurado Principal, cônjuge, pais, sogro, sogra e filhos. • Padrão de Serviço: Prime (funeral 

equivalente a R$ 5.000,00). Limite de Idade: O limite de idade do Segurado Principal e Cônjuge para adesão ao serviço 

será o mesmo determinado na proposta de contratação para adesão do seguro, isto é: 70 anos incompletos. Para pais, 

sogro e sogra o limite de idade é de 80 anos incompletos na adesão do seguro contratado pelo Segurado Principal. 

Serão aceitos filhos até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade quando estiver cursando nível universitário ou 

ainda, filhos dependentes do Segurado (pai ou mãe) quando for portador de deficiência que o torne inimputável 

independentemente da idade ou deficiência dos filhos, desde que, em conformidade com o Regulamento do Imposto 

de Renda.  Na hipótese da ocorrência de óbito do Segurado e após a liberação do corpo pelos órgãos competentes, 

um membro da família ou um porta voz devidamente credenciado deverá contatar a Central de Atendimento (3003 

6773 para capitais e cidades metropolitanas e 0800 709 8059 para demais localidades para acionamento no Brasil e 

55 11 4133 6819 para acionamento do Exterior), comunicando o falecimento. Após a Prestadora conferir as 

informações, comunicará a funerária credenciada ou autorizada no município, para que seja providenciado tudo que 

for necessário para a execução do funeral. SEGURO DE VIDA (MA) Morte Acidental R$ 5.000,00 (CAPEMISA) 

http://vaicard.com.br/PDF/02.pdf correspoindente ao assistencia emergencial residencial e mais SEGURO DE VIDA 

(MA) Morte Acidental R$10.000,00 (dez mil reais) correspondentes ao seguro de vida MA constante em 

http://vaicard.com.br/PDF/AFP5.pdf da apólice do plano de Assistência Funeral Estendida, (PREVISUL). OMT 

(Orientação Médica por Telefone). Para acionar o serviço de Orientação Médica por Telefone, (ONT), o beneficiário 

deve ligar gratuitamente de telefone fixo ou móvel, de qualquer local do país, ligue 0800 941 5455, disponível 

24h/dia. Apenas indicando o nº CPF do titular. Qualquer membro da família poderá ser atendido por um profissional 

da área de sua emergência, após uma breve triagem feita por um profissional de enfermagem que atender ao 

chamado. O SORTEIO DE R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) será realizado pela seguradora CAPEMISA sendo que o 

segurado contemplado será publicado no site WWW.vaicard.com.br e informado pessoalmente pelos meios de 

contato registrados no contrato. Para o REGULAMENTO DOS SORTEIOS vide: http://vaicard.com.br/PDF/05.pdf. 

ASSITENCIA RESIDENCIAL OBJETIVO conforme REGULAMENTO Assistência residencial FLEX vide: 

http://vaicard.com.br/PDF/02.pdf  RESUMO: O titular do contrato do Plano de Benefícios VAI Card Familiar terá 

direito de acionar 2 (duas) vezes por ano, a assistência 24 horas para a contenção e reparação dos danos cobertos em 

caso de sinistro com a residência segurada de acordo com as condições deste regulamento. Assistência residencial 

para emergências como: encanador – eletricista - chaveiro – vidraceiro até o valor de R$200,00 (duzentos reais).  Não 

estão inseridos neste benefício qualquer tipo de material a ser usado pelo prestador profissional. Os serviços somente 

estarão disponíveis quando solicitados por meio do telefone 3003-5518 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 

770 0351 (Demais Regiões). VIGENCIA; O Plano de Beneficios VAI Card Familiar vigorará enquanto estiver em vigor o 

produto do qual faz parte o participante/segurado, condicionando-se ao adimplemento das mensalidades do plano.  

Florianopolis, 19 de maio de 2021 

VAI Card Convenios. 
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