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A Diretoria Executiva Nacional, preocupada em garantir a segurança dos Associados 
da UEB na prática das suas atividades Escoteiras que são realizadas em todo o 
território nacional está divulgando que, a partir de 2009, a efetivação do pagamento da 
anuidade da Taxa de Registro Institucional estará propiciando a cobertura do Seguro 
de Acidentes Pessoais Coletivo, denominado de “Seguro Escoteiro”, que além da 
cobertura de todas as atividades escoteiras, será também um seguro extensivo 24 
horas.  

 
 

DEFINIÇÃO DO SEGURO ESCOTEIRO: 
 
É um Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo que tem por objetivo oferecer 
assistência no pronto atendimento emergencial de eventuais acidentes pessoais 
ocorridos com o Associado da UEB que estiver regularmente registrado e que também 
estejam de acordo com as condições contratadas e estabelecidas nas Condições 
Gerais do Seguro Escoteiro de Acidentes Pessoais Coletivo, que estará sendo 
disponibilizado como anexo deste Manual de Registro, em nosso site 
www.escoteiros.org.br, bem como através da Central de Atendimento pelos telefones: 
São Paulo – (11) 5549-2600 – Demais Localidades – 0800 770 2888. 
 
 
INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE A COBERTURA DO SEGURO ESCOTEIRO 
 

 

As informações contidas neste Manual do Registro são básicas, portanto, será 
de responsabilidade da Unidade Escoteira Local a divulgação entre os seus 
Associados participantes, das “Condições Gerais do Seguro Escoteiro de 
Acidentes Pessoais Coletivo” que está sendo divulgado nesse site. 
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Âmbito Territorial da Cobertura 
 
O segurado terá cobertura durante 24 horas do dia, 365 dias do ano, dentro ou fora da 
UEB – União dos Escoteiros do Brasil, em qualquer lugar do mundo. 
 
Morte Acidental: Garante ao Associado assegurado da UEB o pagamento do capital 
segurado contratado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de falecimento 
deste Associado decorrente, exclusivamente, por acidente coberto, durante o período 
de vigência do seguro. 
De acordo com a legislação vigente no país, quando se tratar de segurado com idade 
inferior 14 (quatorze) anos, a indenização será destinada, exclusivamente, ao 
reembolso das despesas com o funeral, que deverão ser comprovadas mediante 
apresentação de notas originais comprobatórias. Este reembolso será limitado a valor 
do capital segurado na garantia, ou seja, até R$ 3.000,00 (três mil reais). 
Não estão cobertas as despesas com aquisição de terrenos, sepulturas, jazidos ou 
carneiros e outros similares. 
 
Invalidez permanente total e/ou parcial por acidente: Garante ao Associado 
assegurado da UEB, o pagamento do capital segurado no valor de até R$ 3.000,00 
(três mil reais), contratado para esta cobertura, no caso de invalidez permanente total 
e/ou parcial decorrente de acidente pessoal coberto, ocorrido exclusivamente no 
período de vigência do seguro.  
 
Despesas Médico-Hospitalares e/ou Odontológicas: Garante ao Associado 
assegurado da UEB, o pagamento, via reembolso, do capital segurado no valor de até 
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por evento, referente às despesas médico-
hospitalares e/ou odontológicas efetuadas para o seu tratamento, sob orientação 
médica, realizado em conseqüência de acidente pessoal coberto, ocorrido, 
exclusivamente, no período de vigência do seguro. A cobertura será para indenização 
de despesas médicas e dentárias, bem com diárias hospitalares, incorridas a critério 
médico, necessárias para o restabelecimento do segurado. 
 
Outros Serviços Reembolsáveis:  
1) transporte do segurado em caso de lesão por acidentes: no caso do segurado não 
puder se locomover por meios próprios em decorrência de lesão causada por acidente 
pessoal, este poderá contratar um transporte para ida e posterior retorno a residência. 
O limite para esta cobertura será de R$ 20,00 (vinte reais) por dia, limitado a 20 (vinte) 
dias úteis por evento ocorrido. 
2) transporte para tratamento fisioterápico: nos casos em que o segurado não puder 
se locomover por meios próprios em decorrência de lesão causada por acidente 
pessoal. O limite será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por dia, limitado a 20 (vinte) 
dias úteis por evento ocorrido. 
 
Período de Vigência do Seguro 
 
O SEGURO ESCOTEIRO TEM VALIDADE DE 12 MESES, INDEPENDENTEMENTE, 
DO REGISTRO ESCOTEIRO QUE CONTINUARÁ TENDO SUA VALIDADE ATÉ 
30ABRIL DO ANO SEGUINTE. 
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O período da vigência do Seguro Escoteiro será conforme as datas registradas na 
Credencial Escoteira, exemplificando algumas situações previstas: 
 
1.- Registro Escoteiro sendo efetuado em dezembro/2008

 

 – a vigência do Seguro 
Escoteiro será de 1/12/08 até 30/11/09. Se o Associado efetuar o Registro Escoteiro 
sempre no mesmo mês a vigência do seguro será sempre a mesma; 

2.- Se a renovação do Registro Escoteiro citado no item anterior for efetuada em 
fevereiro/2010

 

, a vigência do seguro será de 1/02/2010 até 31/01/2011, ou seja, o 
Associado ficou sem cobertura de seguro durante o período de dez/2009 até jan/2010; 

Avisos de Sinistros 
 
Ocorrendo um evento coberto, ele deverá ser comunicado, imediatamente, pelo 
estipulante, segurado, ou seu representante, através das documentações solicitadas 
no formulário de Aviso de Sinistro que estará sendo disponibilizado como anexo neste 
Manual de Registro, ou em nosso site: www.escoteiros.org.br, bem como através da 
via Central de Atendimento pelos telefones: São Paulo – (11) 5549-2600 – Demais 
Localidades – 0800 770 2888, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 11h45 e das 
12h45 às 17hs. 
  
Para onde endereçar os documentos de Sinistros 
 

SHT & Associados (Godibile Seguros / Univida Seguros) 
Área Benefícios Segmentados – Sinistros UEB 
Rua Machado Bittencourt, 317 – 10º andar 
CEP 04044-000 – Vila Mariana – São Paulo/SP 

 
O prazo de regulação de sinistro será de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da 
data de protocolo junto à seguradora. Caso haja solicitação de documentação 
complementar este prazo será novamente contado a partir da data de protocolo do 
último documento solicitado pela seguradora. 
 

 

Voltamos a frisar que as informações contidas neste Manual do Registro são 
básicas, portanto, será de responsabilidade da Unidade Escoteira Local a 
divulgação entre os seus Associados participantes, das “Condições Gerais do 
Seguro Escoteiro de Acidentes Pessoais Coletivo” que está sendo enviado 
disponibilizado nesse site. 

Curitiba, outubro de 2008. 
 
 

Home-Page do Escritório Nacional da União dos Escoteiros do Brasil 

 
http://www.escoteiros.org.br 

Endereço 
Rua Coronel Dulcidio, 2.107 – Água Verde 

 
Curitiba/PR - CEP 80250-100 
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