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Blumenau, fevereiro de 2014.
Aos Senhores Pais e/ou Responsáveis e Estudantes.
Ao iniciarmos mais um ano letivo, o Colégio Sagrada Família, primando pela sua excelência de qualidade e
inovação, agregando (sempre que possível) novos benefícios para seus estudantes do Sagrada, considerando
que sua proposta pedagógica está embasada na formação integral do ser humano contemplando, além do
competente serviço educacional, o bem-estar social, mental, psicológico e físico, elementos fundamentais e
indispensáveis na vida de todos, considerando ainda, neste contexto, que a saúde e a segurança são aspectos
relevantes que devem ser objeto de preocupação constante de qualquer estabelecimento de ensino, tem o
prazer de informar que, a partir do ano letivo de 2014, o seu corpo DISCENTE poderá contar com um “SEGURO
DE ACIDENTES PESSOAIS”, contratado pelo Colégio Sagrada Família, sem qualquer custo adicional.
COBERTURAS
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00

- Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas (Por acidente);
- Morte Acidental
- Invalidez por Acidente

1. CARACTERÍSTICAS DO SEGURO:
1.1 Os beneficiários (estudantes do Colégio) estarão cobertos 24 (vinte quatro) horas por dia e 7 (sete)
dias na semana - em caso de Acidentes (qualquer espécie);
1.2 O estudante, assim como os demais beneficiários, estarão cobertos independentemente de onde
tenha ocorrido o acidente, ou seja, dentro e fora das dependências do colégio;
1.3 Além das “Despesas Médica Hospitalares e Odontológicas”, também estão cobertos os gastos com
fisioterapia e medicamentos, decorrentes do acidente sofrido pelo estudante;
1.4 A primeira carteira fornecida ao beneficiário (estudante do Colégio) será fornecida de forma
gratuita, porém, em caso de perda ou extravio, será cobrado um valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais), para a emissão da segunda via;
Em caso de acidentes, é necessário ligar para a central 3003-5433 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800
683 54 33 (Demais Regiões), para que a ocorrência seja registrada e o aluno ter o seu atendimento médico
direcionado;
1.2 Somente em casos excepcionais e justificáveis, os atendimentos poderão ser realizados fora da
rede credenciada;
1.3 Para os atendimentos realizados fora da rede credenciada, favor acessar o portal para verificar a
relação de documentos necessários para solicitação do reembolso de tais despesas. Os
documentos deverão ser entregues no Colégio Sagrada Família no prazo máximo de 72 (setenta e
duas) horas.
Portanto, quando ocorrer algum sinistro (rogamos para que não aconteça), ajude-nos enviando a
documentação necessária completa para agilizarmos o reembolso das despesas e assim podermos garantir um
atendimento de qualidade.
Juntos, Estudantes e Pais/Responsáveis do Colégio, conseguiremos zelar pela integridade e segurança de
todos!
Qualquer duvida, estamos à disposição.
Atenciosamente.
Irmã Ana Aparecida Besel
Diretora

