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Condições
Gerais

Assistências Prev Crescer 



Caro (a) Cliente,

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade da Caixa Seguradora, desenvolvido especialmente 
para atender as suas necessidades e a de sua família. O Prev Crescer é a melhor forma de você investir na criança 
que ama para que ela conquiste ainda mais no futuro. 

Neste documento estão todas as informações e características das três assistências gratuitas que acompanham 
as fases de vida do seu filho: a Assistência Inspeção Kids, a Assistência Bike e a Assistência Orientação Profissional 
Universitária. Para acionar, basta ligar na Central de Assistência Dia e Noite: 0800 722 2492.

Conte com a gente! Estaremos sempre ao seu lado!

Apresentação
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SERVIÇO DE INSPEÇÃO KIDS

1. OBJETIVO

O objetivo deste serviço é a concessão de prestação de serviços de Inspeção Kids para os planos de 
previdência Prev Crescer adimplentes e como benefício de proteção ativo.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Usuário: entende-se por Usuário, o beneficiário indicado pelo titular do plano na proposta de 
inscrição do Produto Prev Crescer.

2.2. Domicílio: entende-se por domicílio aquele cadastrado na Caixa Seguradora como tal, desde que 
este seja a residência habitual do Usuário.

2.3. Beneficiário: entende-se por Beneficiário, pessoa designada pelo titular do plano como beneficiário 
na proposta de inscrição do Produto Prev Crescer com idade até 6 anos.

2.4. Imóvel: designa a área territorial (terreno + construções) da residência cadastrada, sempre dentro 
do território nacional, tal como especificado no cadastro.

2.5. Assistência: é o serviço que será prestado pela Caixa Seguradora ou Empresa indicada, 
obedecendo às condições deste documento.

2.6. Prestadores: são as pessoas físicas e jurídicas integrantes dos cadastros e registros da Caixa 
Seguradora ou Empresa indicada, para serem selecionadas e/ou contratadas por sua conta, risco e de 
acordo com seus próprios critérios de escolha, para prestação dos serviços em suas várias modalidades.

2.7. Horário de Atendimento: atendimento pré-agendado em horário comercial de segunda a sexta-feira 
e aos sábados, conforme disponibilidade local.

3. SERVIÇOS

3.1. Orientação e dicas sobre cuidados domésticos: o profissional analisará os cômodos e indicará 
serviços que possam trazer melhorias para evitar acidentes domésticos.

3.2. Remanejamento de móveis: envio de profissional para remanejamento de móveis para evitar 
acidentes, desde que no mesmo cômodo e que não necessite desmontagem.

3.3. Instalação de protetores nas tomadas: envio de profissional para instalação de protetores nos 
principais pontos do imóvel para prevenir acidentes em crianças (até 10 unidades).
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3.4. Grades de segurança: indicação de profissionais para instalação de grades de segurança em portas 
e escadas;

3.5. Redes de Segurança: indicação de profissional para instalação de redes de segurança em janelas e 
sacadas. Todas as despesas serão de responsabilidade do usuário;

3.6. Serviços gerais kids: mão de obra para fixação de quadro, prateleira, persiana, varão de cortina e kit 
de banheiro. Limitado a 05 unidades no total de fixação.

Importante:

1) A Caixa Seguradora ou Empresa indicada enviará o profissional que executará os serviços, conforme 
a necessidade do usuário, sendo que, todo o material será de responsabilidade do usuário, exceto os 
protetores de tomada. 

2) Rede de Segurança: para este serviço, a Caixa Seguradora ou Empresa indicada enviará o profissional, 
sendo que, todas as despesas de mão de obra e material serão de responsabilidade do usuário;

3) O usuário terá direito a 1 (uma) intervenção por ano; 

4) Se, após o agendamento e envio do serviço, o usuário não estiver no local ou não tiver em seu poder 
todo o material necessário para a realização do (s) serviço (s), conforme orientação prévia da Central 
será de sua responsabilidade o pagamento da locomoção e deslocamento do prestador;

5) O usuário deverá comprar, antecipadamente, o material a ser instalado pelo prestador, conforme 
orientações da Central de Atendimento e Relacionamento;

6) Impossibilidade de executar os serviços em locais altos, íngremes, escorregadios ou qualquer outro 
tipo de problema na execução, que possam oferecer riscos de acidentes ao prestador.

Estes serviços serão prestados nas principais capitais. Cidades sem infraestrutura consultar a Central de 
Atendimento e Relacionamento.

FALTA DE ESTRUTURA: Nas cidades em que não haja estrutura para o atendimento, no momento da 
solicitação a Central de Atendimento e Relacionamento orientará o usuário a executar o serviço por 
conta própria, e enviar os documentos de despesas para a análise do ressarcimento, considerando o 
limite de até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

4. COMUNICAÇÃO

Quando ocorrer algum fato objeto das prestações de serviços de Assistência, o usuário solicitará pelo 
telefone 0800 722 2492 a assistência correspondente, informando seu nome, número do Certificado 
ou CPF, nome do beneficiário e o serviço de que necessita. 

5. CANCELAMENTO DOS DIREITOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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A Caixa Seguradora se dá o direito de cancelar automaticamente estes serviços sempre que:

a) Ocorrência de mais de 4 contribuições em aberto (sem pagamento) ao plano;

b) Cancelamento da contratação do benefício de proteção, se for o caso;

c) Por deliberação da Caixa Seguradora mediante aviso físico ou eletrônico com até 30 dias de 
antecedência do fim dos serviços a todos os clientes.
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA BIKE

1. OBJETIVO

O objetivo deste serviço é a concessão de prestação de serviços de Assistência a Bike para os planos de 
previdência Prev Crescer adimplentes e como benefício de proteção ativo.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Usuário: entende-se por Usuário, o beneficiário indicado pelo titular do plano na proposta de 
inscrição do Produto Prev Crescer.

2.2. Domicílio: entende-se por domicílio aquele cadastrado na Caixa Seguradora como tal, desde que 
este seja a residência habitual do Usuário.

2.3. Beneficiário: entende-se por Beneficiário, pessoa designada pelo titular do plano como beneficiário 
na proposta de inscrição do Produto Prev Crescer com idade entre 7 e 17 anos.

2.4. Imobilização da Bike: situação que impossibilite a locomoção da bicicleta em condições normais, 
conforme descrito nos serviços de troca de pneu (s), quebra da corrente e falta de freios.

2.5. Eventos Previstos: acidente pessoal, assalto, agressão, roubo e furto envolvendo o usuário, seu 
veículo ou residência e ferimentos pessoais decorrentes destes, devidamente declarados às Autoridades 
Competentes. 

2.6. Acidente Pessoal: é a ocorrência de fato exclusivamente externo, súbito, danoso e imprevisível, que 
cause lesões físicas e tenha como consequência direta a necessidade de tratamento médico/hospitalar de 
urgência. Importante: a definição de acidente pessoal não inclui doença, independentemente de qual seja.

2.7. Roubo e Furto: correspondem, respectivamente, às definições dadas pela Lei Penal Brasileira a esses 
eventos ocorridos com o veículo, desde que tenham sido oficialmente comunicados às Autoridades 
Competentes.

2.8. Limite: é o valor máximo dos serviços de assistência a cargo da Caixa Seguradora ou Empresa 
Indicada, bem como outros pré-requisitos para o acionamento de determinadas modalidades desses 
mesmos serviços.

2.9. Prestadores: são as pessoas físicas e jurídicas integrantes dos cadastros e registros da Caixa 
Seguradora ou Empresa Indicada, para serem selecionadas e/ou contratadas por conta e risco da 
Seguradora ou Empresa Indicada, de acordo com seus próprios critérios de escolha, para prestação dos 
serviços em suas várias modalidades.
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3. SERVIÇOS

3.1. Reparo de Pneu: em caso de pneu furado, será providenciado o envio de um profissional para realizar 
o reparo emergencial (remendo), se tecnicamente possível ou troca da câmara de ar, quando necessário.

A Caixa Seguradora ou Empresa Indicada se responsabiliza apenas pelas despesas com mão de obra do 
prestador e material básico, no momento do atendimento emergencial.

IMPORTANTE: Material básico incluso exclusivamente para: câmara de aros 20”, 24”, 26” e 700x20 
(Speed);

LIMITE: Mão de obra e material para troca da câmara – 2 intervenções por ano; 

FRANQUIA: Sem Franquia

3.2. Quebra de Corrente: em caso de quebra da corrente, será providenciado o envio de um profissional 
para realizar a emenda.

A Caixa Seguradora ou Empresa Indicada se responsabiliza apenas pelas despesas com mão de obra do 
prestador, no momento do atendimento emergencial.

IMPORTANTE: Não contempla a troca da corrente;

LIMITE: Mão de obra para conserto da corrente básica – 2 intervenções por ano;

FRANQUIA: Sem franquia.

3.3. Falta de Freios: em caso de falta de freios, será providenciado o envio de um profissional para 
realizar o ajuste ou troca dos cabos e/ou sapatas, quando possível. 

Esse serviço não atende troca para pastilhas de freios a disco.

A Caixa Seguradora ou Empresa Indicada se responsabiliza apenas pelas despesas com mão de obra do 
prestador e material básico, no momento do atendimento emergencial.

LIMITE: Mão de obra e material básico (cabo de aço e conduíte) – 2 intervenções por ano;

FRANQUIA: Sem franquia.

3.4. Transporte Dentro do Município: em caso de imobilização da bike e a Caixa Seguradora ou Empresa 
Indicada não consiga resolver, será disponibilizado o serviço de transporte para retorno ao seu domicilio 
ou outro destino, respeitando o limite.

LIMITE: Transporte até R$ 80,00 (oitenta reais) – 2 intervenções por ano;

FRANQUIA: Sem franquia.



Condições Gerais

09

Assistências Prev Crescer

3.5. Remoção Médica Inter Hospitalar: na hipótese de evento previsto, caso o usuário necessite 
de remoção hospitalar para outro hospital mais bem equipado, segundo avaliação médica da Caixa 
Seguradora ou Empresa Indicada, será providenciada a remoção pelo meio mais compatível, ou seja, via 
UTI aérea, avião de linha regular, extra-seats, promoção de classe, ambulância UTI ou simples, com ou 
sem acompanhamento médico.

Nenhum outro motivo que não o da extrema necessidade médica poderá determinar a remoção do 
usuário, bem como a escolha do meio de transporte. 

LIMITE: Até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento;

FRANQUIA: Sem franquia.

3.6. Informação e Envio de Documentos em Caso Perda ou Roubo: no caso de perda ou roubo de 
documentos do usuário, a Caixa Seguradora ou Empresa Indicada prestará informação sobre os órgãos 
competentes para obtenção de passaporte ou outros documentos. Caso o usuário esteja em viagem 
e se existirem documentos substitutos ou cópia autenticada no seu domicílio, a Caixa Seguradora ou 
Empresa Indicada poderá, opcionalmente, remetê-los até o local onde se encontre o usuário, desde que 
previa e expressamente autorizada pelo usuário.

LIMITE: Sem limite.

3.7. Informação Sobre Bloqueio de Cartão de Crédito: em caso de evento previsto, a Central de 
Atendimento e Relacionamento da Caixa Seguradora ou Empresa Indicada fornecerá informações sobre 
procedimentos para bloqueio de cartões de crédito, bem como telefones das administradoras de cartões 
para contato direto do usuário.

IMPORTANTE: Caixa Seguradora ou Empresa Indicada não se responsabilizará pelo bloqueio dos 
cartões;

LIMITE: Sem limite.

3.8. Informações Sobre Bloqueio de Celular: em caso de evento previsto, a Central de Atendimento 
e Relacionamento da Caixa Seguradora ou Empresa Indicada fornecerá ao usuário os telefones de 
concessionárias para que ele possa solicitar o bloqueio. Este serviço está restrito a aparelhos de celular 
pós-pago.

IMPORTANTE: Caixa Seguradora ou Empresa Indicada não se responsabilizará pelo bloqueio dos 
celulares.

LIMITE: Sem limite.

3.9. Informações Sobre Cadastramentos de Cheques Perdidos ou Roubados 

Em caso de evento previsto, a Caixa Seguradora ou Empresa Indicada fornecerá o telefone e/ou 
endereço do site da Serasa para que o usuário entre em contato e cadastre seus cheques roubados ou 
perdidos no Sistema Serasa de Consulta de Cheques. O Sistema Serasa proporciona proteção parcial 
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e temporária por meio da comunicação aos usuários do Sistema Serasa e não substitui o processo de 
sustação no banco emissor. 

IMPORTANTE: Caixa Seguradora ou Empresa Indicada não se responsabilizará pelo cadastramento no 
sistema de comunicação ou pelo processo de sustação dos cheques junto ao banco emissor;

LIMITE: Sem limite.

3.10. EXCLUSÕES GERAIS

3.10.1. Não estão cobertos por esta assistência:

• Serviços providenciados diretamente pelo usuário ou terceiros, sem prévio contato com central de 
atendimento e relacionamento;

• Ocorrências fora dos limites definidos;

• Mão de obra para manutenção preventiva, como regulagem ou montagem da Bike;

• Manutenções que necessitem de ferramentas especiais (exemplo: alinhamento das rodas, troca de 
câmbios, manutenções no movimento central e direção);

• Substituição de peças defeituosas, como troca da relação da transmissão;

• Serviços de assistência para terceiros;

• Atendimento para panes repetitivas que caracterizam falta de manutenção;

• Despesas ou prejuízos decorrentes de roubo ou furto de acessórios;

• Locais de difícil acesso para o atendimento, como montanhas, praias, encostas, ou outro local que não 
possua via pública de acesso;

• Assistências em que o usuário oculte informações necessárias para a prestação do serviço ou 
descaracterização proposital do fato ocorrido.

4. FALTA DE ESTRUTURA: 

Nas cidades em que não haja estrutura para o atendimento, no momento da solicitação a Central de 
Atendimento e Relacionamento orientará o usuário a executar o serviço por conta própria, e enviar 
documento que comprove as despesas para a análise do ressarcimento, considerando:

• Serviços de imobilização da Bike (pneu, corrente, freios): até R$ 50,00 (cinquenta reais) por todo o serviço;

• Demais serviços: verificar limite informado em cada cobertura;
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• Serviços de informações: o atendimento se dará por meio da Central, apenas para orientação e 
informações, sendo todas as despesas sob responsabilidade do usuário.

5. COMUNICAÇÃO

Quando ocorrer algum fato objeto das prestações de serviço de Assistência, o usuário solicitará pelo 
telefone 0800 722 2492 a assistência correspondente, informando seu nome, número do Certificado 
ou CPF, nome do beneficiário e o serviço de que necessita. 

6. CANCELAMENTO DOS DIREITOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Caixa Seguradora se dá o direito de cancelar automaticamente esses serviços sempre que:

a) Ocorrência de mais de 4 contribuições em aberto (sem pagamento) ao plano;

b) Cancelamento da contratação do benefício de proteção, se for o caso;

c) Por deliberação da Caixa Seguradora mediante aviso físico ou eletrônico com até 30 dias de 
antecedência do fim dos serviços a todos os clientes.
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SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIO

1. OBJETIVO

O objetivo deste serviço é a concessão de prestação de serviço de Orientação Profissional Universitário 
para os planos de previdência Prev Crescer adimplentes e como benefício de proteção ativo.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Usuário: entende-se por Usuário, o beneficiário indicado pelo titular do plano na proposta de 
inscrição do Produto Prev Crescer.

2.2.  Domicílio: entende-se por domicílio aquele cadastrado na Caixa Seguradora como tal, desde que 
este seja a residência habitual do Usuário.

2.3. Beneficiário: entende-se por Beneficiário, pessoa designada pelo titular do plano como beneficiário 
na proposta de inscrição do Produto Prev Crescer com idade acima de 17 anos.

2.4. Carência: período durante o qual a Caixa Seguradora ou Empresa Indicada está isenta de qualquer 
responsabilidade na prestação dos serviços descritos neste documento. A carência é de 90 (noventa) 
dias a contar da data de contratação do plano.

2.5. Evento: manifestação da vontade por parte do usuário da utilização do Serviço para oportunidade no 
mercado de trabalho.

2.6. Limite: é o critério de limitação ou exclusão do direito ao serviço, estabelecido em função do tempo/
quantidade máxima de utilização dos serviços, conforme definido neste documento.

2.7. SERVIÇO: assessoria na elaboração e avaliação do currículo. A Caixa Seguradora ou Empresa 
Indicada será responsável pelo preenchimento ou recepção de formulário, orientação, revisão e 
confecção final do currículo do usuário.

Objetivo: Avaliar a vida profissional do usuário apontando-lhe as melhores possibilidades em uma nova 
carreira ou na continuidade da atual, orientando-o de como se preparar para enfrentar o mercado de 
trabalho, por meio de cursos de atualização, profissionalizantes ou de graduação e da utilização de sua 
rede de contatos (network).

OBSERVAÇÃO: Para uma melhor assistência, é necessário que o usuário tenha um e-mail para o envio e 
preenchimento de suas informações. Existe a possibilidade de o atendimento ser por telefone também, 
para esclarecimento de dúvidas e suporte. Qualquer dificuldade, a empresa prestadora de serviços liga 
para o usuário e conversa para um melhor entendimento.

2.8. Assistência: é o serviço que será prestado pela Caixa Seguradora ou Empresa indicada, 
obedecendo-se às condições deste documento.
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2.9. Prestadores: são as pessoas físicas e jurídicas integrantes dos cadastros e registros da Caixa 
Seguradora ou Empresa indicada, para serem selecionadas e/ou contratadas por sua conta e risco da 
Seguradora, de acordo com seus próprios critérios de escolha, para prestação dos serviços em suas 
várias modalidades.

3. SERVIÇOS

3.1. Avaliação e/ou Elaboração de Currículo: avaliação ou elaboração do currículo por um Consultor, 
direcionando-o para a área de maior afinidade.

Limite: 1 solicitação por ano.

3.2. Breve Orientação Profissional – Psicológica (Carreira acadêmica ou profissional): identificação 
de potencialidades e competências do profissional, além de seus pontos fortes e a desenvolver. 

Limite: 1 solicitação por ano.

3.3. Orientação para Entrevista de estágio/emprego: como o profissional deve se comportar ao 
contatar/abordar uma empresa, como enfrentar uma entrevista, postura, tipo de roupa, as perguntas 
mais frequentes elaboradas pelo entrevistador, além dos esclarecimentos de dúvidas pessoais.

Limite: 1 solicitação por ano.

3.4. Praticando o Networking: orientação ao usuário de como utilizar suas redes de contatos pessoais e 
profissionais. 

Limite: 1 solicitação por ano.

3.5. Oportunidade de Vaga: disponibilização de vagas com o perfil do usuário em seu e-mail. (Limite: 
recebimento de vagas pelo período de 02 meses após o recebimento do currículo final, com atualização 
quinzenal).

3.6. Redes Sociais: orientação ao usuário para a melhor utilização das redes sociais/virtuais como o 
Facebook, Linkedin e Twitter para a promoção de seu currículo e pela busca de oportunidades.

Limite: 1 curso por ano

3.7. Orientação para Intercâmbio e Trabalho no Exterior: o usuário terá informações sobre e como 
proceder para realizar um Intercâmbio para o exterior, quais tipos de programas em países como EUA, 
Inglaterra, Irlanda, Austrália, Japão, Canadá, Nova Zelândia, Itália, entre outros; qual as documentações 
exigidas, os principais cuidados a serem tomados durante a viagem e estadia, orientações sobre a cultura 
local, links com as principais consultorias especializadas, consulados e ONG’s, além de orientação para o 
financiamento das despesas necessárias.

Limite: 1 solicitação por ano.
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3.8. Guia de Profissões: Um guia repleto de informações sobre as profissões regulamentadas 
e as resultantes das novas tendências de mercado, além do esclarecimento de dúvidas sobre a 
compatibilidade do usuário e a profissão. O usuário poderá tirar dúvidas se o seu perfil se enquadra nas 
opções pretendidas.

Limite: 1 solicitação por ano.

3.9. EXCLUSÕES GERAIS

3.9.1. Não estão cobertos por esta assistência:

• O usuário que omitir ou fornecer, intencionalmente, informações falsas;

• Serviços solicitados diretamente pelo usuário, sem prévio consentimento da Central de Atendimento 
e Relacionamento, exceto em casos de força maior;

• Serviços solicitados a terceiros pelo usuário.

3.10. OPERAÇÃO: os custos com ligações telefônicas realizadas pelo usuário para a prestação de serviço 
serão de sua responsabilidade, exceto aquelas realizadas para o número 0800 (ligações gratuitas) da 
Central de Atendimento e Relacionamento da Caixa Seguradora.

4. COMUNICAÇÃO

Quando ocorrer algum fato objeto das prestações de serviços de Assistência, o usuário solicitará pelo 
telefone 0800 722 2492 a assistência correspondente, informando seu nome, número do Certificado 
ou CPF, nome do beneficiário e o serviço de que necessita. 

5. CANCELAMENTO DOS DIREITOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Caixa Seguradora se dá o direito de cancelar automaticamente estes serviços sempre que:

a) Ocorrência de mais de 4 contribuições em aberto (sem pagamento) ao plano.

b) Cancelamento da contratação do benefício de proteção, se for o caso;

c) Por deliberação da Caixa Seguradora mediante aviso físico ou eletrônico com até 30 dias de 
antecedência do fim dos serviços a todos os clientes.



caixaseguradora.com.br

Contatos da Caixa Seguradora
0800 702 4000 – Serviços e Relacionamento

0800 722 2492 – Assistência Dia e Noite e Sinistros
0800 702 4280 – SAC: Sugestões, Dúvidas, Reclamações e Cancelamentos

0800 702 4260 – CAS: Central de Atendimento ao Surdo
0800 702 4240 – Ouvidoria

CaixaSeguradora Caixa Seguradora@CaixaSeguradora


