
Cartão de Benefícios



O LifeCard Assist é um cartão de benefícios 

desenvolvido para oferecer serviços de qualidade 

com custo reduzido. Nosso principal objetivo é 

proporcionar tranquilidade, bem-estar e qualidade 

de vida para seus empregados e suas famílias, 

gerando alto nível de satisfação para seu quadro 

funcional e baixo impacto nas despesas. 

Dezenas de empresas, Sindicatos e Associações

espalhados por todo o Brasil já contam com os 

benefícios do LifeCard Assist, em mais de 15 

anos de atuação. Nossa equipe está 

constantemente buscando alternativas para 

aumentar nossa gama de produtos e serviços e 

para modernizar nossa operação.



Produtos

Descontos em

Medicamentos

Descontos em

Estabelecimentos Médicos

Assistência Funeral

& Auxílio Alimentação



Assistência Funeral

Todo o processo funciona de forma muito simples:

• O familiar aciona a Central de Atendimento 24h, através do número constante no verso do 

cartão LifeCard Assist;

• Um representante autorizado vai ao encontro da família no local indicado, a fim de tomar 

todas as providências necessárias;

• O familiar indicado pelo titular passa a receber o Auxílio Alimentação.

A perda de um familiar é um momento doloroso, que envolve muitas questões 

burocráticas, além de gerar uma despesa para a qual muitas vezes as famílias não 

estão preparadas. Pensando em amenizar o desgaste emocional dos familiares, o 

LifeCardAssist criou o produto Assistência Funeral, que garante a realização de 

todos os procedimentos necessários até o sepultamento. Por um pequeno valor 

mensal, garantimos tranquilidade para toda família, que não precisará desembolsar 

nenhum valor adicional.



Auxílio Alimentação

Para nós, não basta cuidar de tudo no dia do funeral, buscamos também 

oferecer mais tranquilidade financeira para a família.  

Por isso, na ocorrência do óbito, uma vez 

acionada a Central de Atendimento, o 

dependente ou membro da família indicado 

pelo titular receberá um cartão alimentação, 

que será recarregado por um período 

total de 12 (doze) meses, a fim de 

suprir uma possível diminuição da 

renda familiar em decorrência do óbito.



Descontos em
Medicamentos

O LifeCardAssist disponibiliza descontos de 15% a 70% na compra de mais de 

4.000 (quatro mil) medicamentos, através de uma ampla rede credenciada de 

farmácias e drogarias em todo o território nacional.

O procedimento é simples:

• CONSULTE nossa lista de medicamentos com desconto;

• LOCALIZE em nossa rede de farmácias credenciadas o estabelecimento mais conveniente;

• APRESENTE o LifeCardAssist em um dos estabelecimentos credenciados e adquira 

medicamentos com desconto.



Descontos em
Clínicas e Exames

A saúde é nosso bem mais precioso, e sabemos como é difícil ter acesso a um 

atendimento de qualidade sem onerar excessivamente o orçamento.

Pensando nisso, o LifeCardAssist criou o Programa Mais Saúde, um produto que 

oferece descontos exclusivos em consultas, exames e outros procedimentos ligados à 

manutenção da saúde e bem-estar, através de convênios firmados com diversos 

estabelecimentos.

“ Nosso foco principal é oferecer produtos de qualidade 

a um baixíssimo custo, e o Mais Saúde é a maior 

demonstração desse preceito.



Clínicas
Conveniadas



Comparativo

de Preços

Pantoprazol (Generico) 

Sandoz

Comp rev 40mg cx 28 

Uso: Tratamento de 

condições gastro-

intestinais, tais como 

refluxo e gastrite

Preço loja R$35,36

Preço com 

LifeCardAssist

R$15,20 (57% Desconto)

Amoxicilina + 

Clavulanato Potassio

Comp rev 875 + 125mg 

Uso: antibiótico que age 

eliminando as bactérias 

que causam infecções

Preço loja R$63,94

Preço com 

LifeCardAssist

R$33,25 (48% Desconto)



"

Cases

Durante a pandemia, quando horrorizados assistíamos nos noticiários pessoas sendo enterradas 

em covas coletivas, três empregados da Gastroservice tiveram complicações em decorrência da 

COVID-19 e vieram a falecer. Os familiares acionaram a Assistência 24h da LifeCardAssist, que 

prontamente entrou em cena. O representante LifeCardAssist tomou todas as providências para 

liberação do corpo, trâmites cartorários, velório e sepultamento, todos efetuados dentro dos 

padrões de qualidade e prazo normais da LifeCard, sobrepondo-se à dura realidade que a 

população em geral se deparava em um momento tão difícil. Todas as ações foram realizadas 

dentro dos padrões de segurança estabelecidos pelas entidades públicas, entretanto tais alterações 

não afetaram o padrão de qualidade LifeCardAssist. Atualmente, as famílias estão recebendo 

Auxílio Alimentação LifeCardAssist, no valor de R$250,00, o que tem sido de grande ajuda. 

Estamos muito satisfeitos por termos conseguido dar esse suporte e toda a assistência necessária 

para as famílias, e isso só foi possível graças à LifeCardAssist! 

Vivian Lima – Gerente de Recursos Humanos

GastroService

“



Cases

Contratei o LifeCardAssist para toda minha equipe e também para minha família, 

ter a segurança de que em caso de falecimento alguém cuidará de tudo, me traz 

muita tranquilidade. Além disso, consigo comprar vários medicamentos com ótimos 

descontos. O preço é tão bom que parece brincadeira, compensa muito! 

Recomendo muito!

Ana Shelley Barboza - Franqueada

Spoleto

“



Nossos Clientes



Consulte a lista de medicamentos, 

farmácias e demais benefícios:

www.lifecardassist.com.br 

Central de Atendimento:

21 3734-0934

21 99830-4001

De 2ª a 6ª, de 9h às 17h

Assistência 24 horas

(21)3825-2890


