


A Univali garante para todos os seus alunos
o seguro educacional, desde 01/02/2020. 

Com ele, você pode ter segurança financeira 
ao longo do curso, sem que os estudos
sejam interrompidos por situações
financeiras inesperadas. 

•  Perda de renda por acidente ou doença: em 
    caso de responsável financeiro autônomo ou 
    profissional liberal que tenha sofrido acidente 
    ou doença que resulte em afastamento 
    temporário de suas atividades, o seguro
    realiza o pagamento de até cinco mensalidades 
    (valor baseado na data do evento).

•   Perda de renda por invalidez ou óbito: em caso 
    de óbito de responsável financeiro ou acidente 
    que resulte em invalidez total, o seguro realiza
    o pagamento de até cinco mensalidades  
    (baseado na data do evento).

*O responsável financeiro é informado no contrato de matrícula entre 
Univali e aluno. Em caso de substituição, o aluno deve informar a 
alteração para a secretaria.

Benefício para todos os alunos da Univali - CAU, graduação, 
pós-graduação, mestrado, doutorado, idiomas, EaD.

Requisitos:

• Mensalidades estejam em dia.
• Até 70 anos.

Situações que permitem acionar o seguro:

• Perda de renda por desemprego: em caso de responsável 
    financeiro que tenha demissão sem justa causa, comprovando 
    vínculo empregatício CLT de, no mínimo, 12 meses,
    o seguro realiza o pagamento de cinco mensalidades
    (baseado na data do evento).
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Estude em uma universidade que
se preocupe com a sua segurança.

A Univali se preocupa com a segurança de
seus colaboradores e disponibiliza o Seguro
de Acidentes Pessoais para todos. 

A Univali também disponibiliza seguro de acidentes 
pessoais, oferecendo proteção e assistência 
médica e hospitalar em caso de acidente dentro
do estabelecimento de ensino, no trajeto ida e volta
ou atividades externas sob supervisão da Univali,
com encaminhamento para hospitais ou clínicas 
credenciadas em todo o Brasil. 

Entre as coberturas oferecidas, inclui: despesas 
médico-hospitalares e odontológicas, reembolso
de medicamentos e outras despesas médicas 
relacionadas ao acidente. 

Para dúvidas e sinistros, contate o e-mail: 
segurounivali@qhcorretora.com.br

Funcionários podem ter reembolso de despesas médicas, 
em caso de acidente. 

O seguro oferece proteção e assistência médica e hospitalar
em caso de acidente dentro do estabelecimento de ensino,
no trajeto ida e volta ou atividades externas sob supervisão
da Univali, com encaminhamento para hospitais ou clínicas 
credenciadas em todo o Brasil.

*O seguro educacional e de acidentes pessoais disponibilizado pela 
Univali é garantido pela Icatu Seguros e administrado pela QH Corretora.
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Coberturas de:

Despesas médico-hospitalares e odontológicas: 
 
Garante o reembolso das despesas médico-hospitalares 
e odontológicas decorrentes de acidente coberto
no trajeto casa-escola-casa, em atividades externas 
monitoradas pela escola ou dentro do estabelecimento 
de ensino, de até R$ 10.000,00. 

Também estarão cobertas as despesas de fisioterapia
e outras despesas médicas relacionadas ao acidente
até a total recuperação do colaborador, com limite
de R$ 10.000,00 

* Reembolsos de medicamentos:

Os medicamentos necessários ao tratamento do 
acidentado, desde que regularmente prescritas pelo 
médico assistente, serão reembolsadas integralmente, 
respeitando o limite de até R$ 10.000,00, referente
à cobertura de DMHO. 

* Morte Acidental ou invalidez permanente
total por acidente do Funcionário:

Garante à família uma indenização no valor
de R$ 10.000,00. 

Procedimento em caso de acidentes em redes 
cadastradas:

*Preencher devidamente o Aviso de Acidente, Carimbar
e Assinar. 

*Contatar a central de atendimentos através do número 
3004-7711 e solicitar a senha de liberação do atendimento. 

*Encaminhar o aluno ao Hospital ou Clinica credenciada e 
entregar o Aviso de Acidente,  juntamente com o Relatório 
médico assistente e a senha, para liberação do atendimento.

*Não serão aceitos nas clinicas: Aviso de acidente com 
cópia da assinatura, sem carimbo, rasurados ou passados 
via fax.

Atendimento fora do horário comercial: 

A instituição deve preencher e encaminhar o aviso de 
acidente extra, juntamente com o acidentado, para 
atendimento, sem a solicitação de senha para os acidentes.

Este aviso de acidente especial pode ser utilizado somente 
em acidentes que ocorram no período das 18h às 08h,
de segunda a sexta, finais de semana e feriados. 
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Instruções para reembolsos de despesas médicas 
hospitalares:

*Para os casos de atendimento cujo especialista não
esteja disponível em nossa rede credenciada e, em caso 
de vontade do responsável, o atendimento poderá ocorrer 
de forma particular e as despesas serão reembolsadas 
pelo seguro de acordo com a documentação apresentada. 

Para tanto, segue, abaixo, relação de documentos 
necessários correspondente para cada caso específico.

Reembolso de atendimento particular:

Documentação Original Necessária:

• Aviso de Acidente devidamente preenchido, assinado
   e carimbado pela escola.

• Laudo médico do atendimento.

• Nota Fiscal em nome da instituição ou do responsável.

• Recibo (Para atendimentos com pessoa física – Dentista, 
   Fisioterapeuta, entre outros) - Mesma data do laudo.

• Conta Hospitalar detalhada.

*Em caso de pagamento feito pelo responsável, será 
necessário também o envio das seguintes cópias:

• Identidade.

• CPF.

• Comprovante de residência (conta de água, luz,
   gás ou telefone fixo).

• Autorização de crédito em formulário da companhia.

• Dados bancários do beneficiário.



Reembolso de medicamentos:

Documentação Original Necessária:

• Receita médica.

• Nota fiscal da farmácia. 

*Em caso de pagamento feito pelo responsável, será 
necessário também o envio das seguintes cópias:

• Identidade.

• CPF.

• Comprovante de residência (conta de água, luz, 
   gás ou telefone fixo).

• Autorização de crédito em formulário da companhia.

• Dados bancários do beneficiário.

Importante!

As solicitações de quaisquer outros tipos de reembolsos 
deverão ser encaminhados juntamente às notas fiscais, 
recibos e prescrição médica (Todos originais). 

Exemplo: Bota robocop, Fisioterapia, aluguel de muletas, 
etc.

Em caso de dúvidas, estaremos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos necessários, pelo 
telefone 3004-7711.

*Para solicitar, é preciso que o funcionário tenha menos 
que 70 anos. 

*O seguro de acidentes pessoais disponibilizado
pela Univali é garantido, desde 01/02/2020, pela
Icatu Seguros e administrado pela QH Corretora.

*Para dúvidas e sinistros, contate o e-mail: 
segurounivali@qhcorretora.com.br
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Se estudar na Univali já era bom, agora ficou melhor e mais seguro.


