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CONDIÇÕES GERAIS - SEGURO DE ASSISTÊNCIA 

Seguradora: QBE Brasil Seguros S.A. 

Estipulante: Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda. 

Processo SUSEP nº 15414.000585/2007-58  

Apólice 07.69.0000006 

Coberturas 

1. Morte Acidental - Transporte Público: Garante aos beneficiários o pagamento de indeni-
zação, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), no caso de morte acidental do segurado 
causado por um acidente pessoal durante transporte público autorizado ou decorrente de ato 
violento ou outra causa prevista neste certificado. 

Importante: Quando se tratar de segurado com idade inferior a 14 anos (inclusive), a indeni-
zação será destinada, exclusivamente, ao reembolso das despesas com o funeral, que deverão 
ser comprovadas mediante apresentação de notas originais comprobatórias. Este reembolso 
será limitado ao percentual do capital segurado contratado para esta garantia. 

2. Invalidez Permanente por Acidente - Transporte Público: Garante ao segurado o pa-
gamento de indenização, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em caso de invalidez 
em caráter permanente resultante de acidente durante transporte público autorizado ou deco-
rrente de ato violento ou por causa prevista neste certificado, entendendo-se como tal à perda, 
redução ou impotência funcional definitiva total de membro ou órgão, desde que ocorrida 
exclusivamente durante a viagem segurada. 

3. Seguro de Bagagem: Garante ao segurado o pagamento de indenização, no valor de até R$ 
1.000,00 (hum mil reais), em caso de extravio, roubo, furto ou destruição da bagagem, desde 
que sob a responsabilidade da companhia transportadora, comprovado através da apresentação 
do relatório comprobatório de perda (PIR - Property Irregularity Report). A indenização será 
calculada a partir do valor apurado, limitado ao capital contratado para esta cobertura. A inde-
nização a que se refere esta cobertura será calculada exclusivamente em número de volumes 
da bagagem, não importando, sob qualquer alegação, seu conteúdo. 

Importante: Caberá à seguradora a diferença entre o valor reembolsado pela 
companhia transportadora e o valor apurado, desde que respeitados os limites 
contratados para esta cobertura. 

4. Danos à Mala: Garante o pagamento de uma indenização até o valor de R$ 300,00 (trezen-
tos reais), relativo aos danos ocasionados às malas do segurado, desde que sob responsabilida-
de da companhia transportadora, devidamente comprovado através da apresentação do relató-
rio comprobatório de dano (PIR - Property Irregularity Report).  

Importante: a seguradora poderá solicitar ao passageiro a apresentação de um 
orçamento de reparos ou cotação de compra de outra mala, em caso de reembolso do 
valor referente ao reparo ou aquisição de nova mala até o valor máximo contratado.  

5. Cancelamento de Viagem “Plus Reason”: Garante ao segurado o reembolso, até o limite 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e os gastos por cancelamento de viagem, caso o segurado 
seja impedido de iniciar a viagem, desde que a operadora/agência de turismo não o reembolse. 
Só estarão cobertos por esta cobertura, os seguintes eventos: 

a) Internação por doença grave, acidentes corporais graves ou morte do: 

• Segurado; 

• Familiar de primeiro grau de parentesco; 

• A pessoa designada para custódia de menores ou incapacitados; 

• O substituto profissional. 

b) Morte do familiar de até terceiro grau de parentesco; 

c) Prejuízos graves na residência ou local de trabalho do segurado; 

d) Demissão laboral do segurado; 

e) Incorporação a um novo posto de trabalho, em uma empresa distinta, com contra-
to de trabalho; 

f) Convocação como parte ou testemunha de um tribunal ou membro de júri; 

g) Apresentação a provas para concurso público; 

h) Convocação como membro de mesa eleitoral; 

i) Cancelamento de um acompanhante por qualquer causa coberta (garante o paga-
mento do suplemento individual e as despesas individuais por desaparecimento do 
grupo mínimo); 

j) Roubo de documentação ou bagagem, que impossibilita o segurado de iniciar ou 
continuar sua viagem; 

k) Avaria ou acidente no veículo de propriedade do segurado ou de seu cônjuge, que 
impeça o segurado de iniciar ou continuar sua viagem; 

l) Prorrogação de contrato laboral; 

m) Translado forçado de trabalho, com deslocamento superior a três meses; 

n) Chamada inesperada para intervenção cirúrgica; 

o) Complicação na gravidez ou aborto. 

Caso este reembolso seja parcial, somente caberá a seguradora a diferença entre o 
valor reembolsado pela operadora e o valor total dos gastos, desde que respeitados os 
limites contratados para esta cobertura. 

A seguradora deverá ser notificada imediatamente após o cancelamento da viagem e 
ser informada do motivo, através do nº 0800 770 2425. 
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6. Interrupção de Viagem: Garante ao segurado o reembolso das despesas incorridas, até o 
limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), caso o segurado fique impossibilitado de concluir a 
viagem devido à: 

a) Morte do segurado titular, de seu cônjuge, pais, irmãos ou filhos. 

b) Enfermidade Grave do Titular, que caracterize urgência que motive a internação ou iniba a 
circulação, e que impossibilite o início e/ou prosseguimento da viagem do titular, exceto se 
decorrente de riscos excluídos. 

c) Internação Hospitalar, por mais de 3 (três) dias em caso de acidente ou enfermidade, decla-
rada de forma repentina e aguda do cônjuge, pais, irmãos ou filhos do titular. A enumeração 
é taxativa e não enunciativa; 

d) Quando o titular receber notificação irrefutável para comparecer perante a justiça, tendo 
recebido dita notificação após a contratação do serviço; 

e) Quando o titular for declarado em quarentena por autoridade sanitária competente após a 
contratação da viagem. 

Nota: A cobertura, sob as hipóteses previstas nos pontos c), d) e e) acima, se estenderá da 
mesma maneira ao cônjuge e filhos do titular, caso os mesmos viajem com o titular e por fale-
cimento, acidente, enfermidade, notificação judicial e/ou declaração de quarentena, devam 
também cancelar sua viagem. 

7. Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas: Garante ao segurado o reembolso, 
limitado ao valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), de despesas médicas, hospitalares e 
odontológicas efetuadas pelo segurado para seu tratamento, sob orientação médica, iniciado 
nos, iniciado nos 30 (trinta) dias contados da data do acidente pessoa, ocorridos durante o 
período de viagem. 

Cabe ao segurado a livre escolha de prestadores de serviços médicos, hospitalares e odontológi-
cos, desde que legalmente habilitados. As despesas médicas, hospitalares e odontológicas de-
verão ser devidamente comprovadas, nos termos estabelecidos nas condições contratuais. 

8. Riscos Excluídos 

Este seguro não cobre em hipótese alguma: 

Bagagem 

a) Confisco ou apreensão por parte da alfândega ou outra autoridade governamental; 

b) Atuar como operador ou membro de tripulação no meio de transporte que deu origem ao 
evento; 

c) Os sinistros em que o segurado não notificar a companhia transportadora, através do preen-
chimento do informe de irregularidade (PIR – Property Irregularity Report), antes de deixar 
o local de desembarque; 

d) Os sinistros em que o segurado não tomar as medidas necessárias para salvaguardar ou 
recuperar a bagagem perdida. 

Danos à Mala 

a) Os danos causados ao conteúdo das malas 

Interrupção de Viagem 

a) Enfermidades crônicas ou preexistentes padecidas antes da data da emissão do certificado – 
conhecidas ou não pelo causador do evento (seja o Titular ou seu cônjuge, pais, irmãos ou 
filhos) – assim como suas intensificações, conseqüências e seqüelas; 

b) Participação em ato criminal; 

c) Feridas que o titular inflija a si mesmo; 

d) Gravidez (salvo se comprovado o início após a reserva da viagem); 

Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas. 

a) Estados de convalescença (após alta médica) e as despesas de acompanhantes. 

b) Aparelhos que se referem à órtese de qualquer natureza e a prótese de caráter permanente, 
salvo as próteses pela perda de dentes naturais. 

9. Riscos Excluídos de Todas as Coberturas 

Este seguro não indenizará em nenhuma das suas coberturas os eventos abaixo e suas conse-
qüências:  

a) Doenças pré-existentes ao período de viagem (vigência do seguro) e quaisquer de suas 
conseqüências, incluindo convalescenças e afecções em tratamentos ainda não consolidados, 
conseqüentes de fatos anteriores à viagem. Entendem-se como doenças pré-existentes 
aquelas de conhecimento do segurado e não declarada na proposta de contratação ou, no 
caso de contratação coletiva, na proposta de adesão. Esta exclusão não se aplica as co-
berturas de Repatriação Funerária, Morte Acidental e Invalidez em caráter perma-
nente resultante de acidente. 

b) Aborto e suas conseqüências, quando não decorrentes diretamente de um acidente pessoal; 

c) Qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências, quando decorrentes diretamente de um aci-
dente pessoal; 

d) O choque anafilático e suas conseqüências, quando não decorrentes diretamente de um 
acidente pessoal; 

e) O suicídio premeditado ou não e sua tentativa, se ocorrer nos dois primeiros anos de vigên-
cia inicial do contrato ou da sua recondução depois de suspenso; 

f) Os danos causados por atos ilícitos e dolosos praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou 
pelo representante de um ou de outro, sendo que nos seguros contratados por pessoas jurí-
dicas o mesmo se aplica a seus sócios controladores, dirigentes e administradores, pelos be-
neficiários e pelos respectivos representantes; 

g) Uso de material nuclear, incluindo a explosão nuclear provocada ou não, bem como a con-
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taminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes; 

h) Seqüestro e/ou tentativa de seqüestro; 

i) Atos ou operação de guerra, declarada ou não, guerra química ou bacteriológica, guerra 
civil, de guerrilha, revolução, agitação, motim, revolta, sedição, sublevação ou outras per-
turbações da ordem pública e delas decorrentes, salvo se o segurado estiver comprovada-
mente prestando serviço militar ou se seus atos forem justificados por gestos de humanida-
de em auxílio de terceiros; 

j) Ato terrorista, cabendo à seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de 
laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu 
propósito e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem 
pública pela autoridade competente; 

k) Furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da 
natureza; 

l) Riscos decorrentes dos seguintes eventos, que não se incluem no conceito de acidente pes-
soal: 

���� As lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços 
repetitivos ou microtraumas cumulativos ou que tenham relação de causa e 
efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: lesões por 
esforços repetitivos - LER, doenças osteo-musculares relacionadas ao trabalho 
- DORT, lesão por trauma continuado ou contínuo - LTC ou similares, que ven-
ham a ser aceitos pela classe médico-científica, bem como as suas conseqüên-
cias pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; 

���� As situações reconhecidas ou equiparadas, pelas instituições oficiais de previ-
dência ou entidades assemelhadas, a “Invalidez Acidentária”, nas quais o 
evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de 
invalidez por acidente pessoal. 

10. Quadro de Coberturas 

COBERTURAS CAPITAIS SEGURADO FRANQUIA 

Morte Acidental – Transporte Público R$ 50.000,00 Não há 

Invalidez Permanente por Acidente – Transporte 
Público 

R$ 50.000,00 Não há 

Seguro de Bagagem Até R$ 1.000,00 Não há 

Danos à Mala Até R$ 300,00 Não há 

Cancelamento de Viagem “Plus Reason” Até R$ 4.000,00 12 horas 

Interrupção de Viagem Até R$ 4.000,00 Não há 

Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas R$ 14.000,00 Não há 

11. Franquia 

Cancelamento de Viagem “Plus Reason”: Período de 12 (doze) horas consecutivas contadas 
a partir do evento internação. 

12. Serviços de Assistência 

Para solicitação dos serviços de assistência, a Mondial Assistance coloca à disposição do segura-
do uma Central de Atendimento disponível 24 horas por dia, 365 dias ao ano pelo telefone 
0800 770 1356, se a chamada for realizada desde o Brasil e +55 (11) 4126 9432 se a cha-
mada for realizada desde o exterior. A central de assistência prestará atendimento em portu-
guês. Durante o processo de atendimento a Central da Assistência 24 horas poderá exigir a 
apresentação do bilhete aéreo, marítimo ou e-ticket que comprove as datas da viagem. 

Os serviços abaixo descritos têm sua aplicabilidade e limite monetário, faixa etária e abrangên-
cia geográfica de acordo com o plano adquirido. 

Âmbito Geográfico 

O âmbito geográfico destas coberturas será definido conforme descriminado nos serviços de 
Assistência, respeitados os Riscos Excluídos por cobertura e os limites definidos. 

Definições 

•••• Acidente Pessoal: considera-se acidente pessoal o evento com data caracterizada, ex-
terno, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física que torne necessário trata-
mento médico. 

•••• Cliente: é a pessoa física identificada no cartão, com residência habitual no Brasil, como 
adquirente dos produtos de seguro viagem. 

•••• Doença: alteração aguda e súbita do estado de saúde do cliente, constatada por médico, 
contraída e originada após iniciada a viagem. Não estão cobertos os exames e tratamentos 
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de doença pré-existente à data acima mencionada. 

•••• Domicílio: é o endereço do cliente, por ele declarado ao efetuar a compra de um seguro. 

•••• Emergência Odontológica: considera-se emergência odontológica a quebra de dentes 
naturais por acidente e ainda qualquer evento que provoque dor aguda ou comprometa o 
dente natural. Não estão cobertas as despesas com próteses de qualquer natureza. 

•••• Equipe Médica: equipe médica é o grupo de profissionais da área médica, contratados pela 
Assistência 24 horas e devidamente qualificados para prestar os serviços de acompanha-
mento, coordenação e supervisão de serviços médicos exigidos em conseqüência de uma 
doença ou acidente. 

•••• Evento: é a ocorrência de fato, acidente ou doença durante o período de viagem que esteja 
coberto de acordo com as definições e coberturas definidas nestas condições. 

•••• Prestadores: pessoas físicas ou jurídicas selecionadas pela Assistência 24 horas e por sua 
conta contratadas para a prestação dos serviços aos clientes. 

Despesas Odontológicas 

A Assistência 24 horas responsabiliza-se pelo pagamento das despesas odontológicas que o 
segurado for obrigado a fazer em casos de emergência, e tão somente nesses casos, e até o 
limite de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

Estão cobertos por este item exclusivamente os procedimentos necessários para aliviar a dor ou 
fazer cessar a situação de emergência vivida pelo paciente. Em nenhuma hipótese estará cober-
to o tratamento além do procedimento acima mencionado. 

Está excluído todo e qualquer tipo de tratamento de rotina. 

Não estão cobertas despesas com transporte para o tratamento odontológico. 

Traslado Médico e Repatriação Sanitária 

Se em caso de doença súbita ou acidente, após os primeiros socorros terem sido prestados, for 
verificada a necessidade de remoção para hospital melhor equipado ou, após alta médica, para 
o domicílio do segurado, a Assistência 24 horas organizará os contatos entre sua equipe médica 
e o estabelecimento hospitalar em o que segurado estiver para realizar a remoção. 

Nenhum outro motivo, que não o da estrita necessidade médica poderá determinar a remoção 
do segurado, bem como a escolha do meio de transporte. A remoção terá início após o recebi-
mento da liberação formal e por escrito do médico responsável ou do serviço hospitalar do local 
onde o segurado estiver hospitalizado. 

Se a decisão médica for remover o segurado para hospital melhor equipado, a Assistência 24 
horas contratará e assumirá as despesas com o traslado até o estabelecimento de saúde mais 
próximo, com infra-estrutura adequada, cabendo ao familiar ou a quem solicitar o serviço, a 
reserva e a confirmação da disponibilidade de vaga no hospital de destino. 

A remoção do segurado será realizada com início a partir do estabelecimento hospitalar que 
prestou os primeiros socorros. O trajeto até o hospital de destino, não poderá ser superior à 
distância entre o local do acidente e o município de residência do segurado titular. 

A decisão sobre a necessidade de repatriação para seu domicílio ficará a critério exclusivo da 
equipe médica em consonância com parecer do médico assistente do segurado, respeitado o 

limite de até R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Repatriação Funerária 

Em caso de morte do segurado durante a viagem, a Assistência 24 horas se encarregará de 
todas as formalidades no local de falecimento, necessárias e adequadas ao retorno do corpo, 
transportando-o em esquife standard até o local do sepultamento no Brasil, sendo que este 
serviço será prestado até limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

As despesas relativas ao funeral e enterro não serão custeados pela Assistência 24 horas. 

Acompanhamento ao Segurado Hospitalizado – Transporte e Hospedagem 

Caso o segurado esteja viajando sozinho e seja hospitalizado por acidente ou doença por mais 
de 7 (sete) dias e a internação tenha sido providenciada pela equipe médica, vindo a necessitar 
de acompanhante, a Assistência 24 horas providenciará um bilhete aéreo (ida e volta), em clas-
se econômica, para que um familiar possa acompanhá-lo no local de sua internação. 

A Central da Assistência 24 horas assumirá os gastos com a hospedagem desse acompanhante, 
iniciando após o 7º (sétimo) dia de hospitalização do segurado, sendo o limite de até R$ 
1.000,00 (hum mil reais). 

O serviço de hospedagem limita-se ao pagamento da diária, não incluindo quaisquer despesas 
extras (frigobar, refeições, estacionamento, etc.). A escolha do estabelecimento ficará a exclu-
sivo critério da Central da Assistência 24 horas. 

13. Exclusões dos Serviços de Assistência 

Não estão garantidas por estas Condições Gerais, as prestações de serviços que não tenham 
sido previamente solicitadas por intermédio da Assistência 24 horas ou que tenham sido execu-
tadas sem o seu acordo, salvo em casos de urgência ou emergência médica ou impossibilidade 
de contato com a Central da Assistência 24 horas. Caso isto aconteça, o ocorrido deve ser co-
municado assim que haja condições por parte do segurado. 

A Assistência 24 horas não será responsável pelo pagamento dos gastos do segurado relativos 
a, ou conseqüentes de: 

a) A continuidade, no Brasil, de tratamentos médicos por acidente ou doença iniciados no exte-
rior, incluindo hospitalizações, consultas com especialistas e compra de medicamentos; 

b) Doenças diagnosticadas antes do início do contrato, sua evolução, períodos de agudização e 
complicação natural (doenças pré-diagnosticadas ou pré-existentes); 

c) Acontecimentos causados por dolo do segurado ou provocados intencionalmente pelo segu-
rado em si mesmo, ou ainda em conseqüência de suicídio consumado ou frustrado; 

d) Danos sofridos ou causados pelo segurado em conseqüência de alteração patológica de seu 
estado mental ou quando se encontre sob influência da ingestão de álcool, nos termos da le-
gislação local sobre condução de automóvel, ou ainda, quando tenha ingerido drogas ilícitas 
ou substâncias com ação no sistema nervoso central sem prescrição médica; 

e) Danos sofridos ou causados pelo segurado quando à direção de um veículo, se a devida 
habilitação ou sob influência da ingestão de álcool; 
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f) Danos sofridos em conseqüência de acontecimentos de guerra, comoções sociais, atos de 
terrorismo, sabotagem, greves, tumultos e perturbações da ordem pública; 

g) Danos sofridos em conseqüência direta ou indireta da desintegração ou fusão do núcleo de 
átomos, aceleração de partículas ou radioatividade, bem como casos de força maior; 

h) Despesas com medicamentos, tratamentos odontológicos e fisioterápicos efetuados ou pres-
critos no Brasil, incluindo consultas para se obter receitas médicas para a prescrição de me-
dicações tomadas cronicamente como, por exemplo, anti-hipertensivos (remédios para 
pressão alta), hipoglicemiantes orais (remédio para diabetes), antidepressivos entre outros; 

i) Despesas com reeducação postural global, quiropraxia, acupuntura, massagens e sessões de 
fisioterapia e ou hidroterapia que, não sejam de prescrição e realização intra-hospitalar; 

j) Despesas odontológicas que não se caracterizem como emergências; 

k) Danos sofridos em conseqüência da prática ou treinamento de desportos de competição, 
como maratonas entre outras, bem como danos sofridos em conseqüência de apostas; 

l) Prática de desportos de alto risco, incluindo, mas não limitados a: motociclismo, asa delta, 
pára-quedismo, paraglider, balonismo, kart, “rachas” ou “pegas” de carros. Também estão 
excluídos da cobertura esportes de inverno que não sejam praticados em pistas regularmen-
te autorizadas; 

m) Diagnósticos (testes de gravidez) ou tratamento e acompanhamento de um estado fisiológi-
co, bem como quaisquer problemas relacionados à gravidez tais como exames pré-natais, 
parto, ameaças de abortos ou a consumação deste e, ainda, qualquer tipo de check-up mé-
dico em geral, inclusive o simples controlo de pressão arterial; 

n) Gastos com funeral, urna ou cerimônia fúnebre; 

o) Danos sofridos em conseqüência de tremores de terra, erupções vulcânicas, inundações ou 
quaisquer cataclismos decorrentes de catástrofes naturais ou calamidade pública; 

p) Despesas com óculos, lentes, cadeira de rodas, muletas, órteses e próteses em geral, de 
caráter definitivo ou provisório; 

q) Doenças crônicas ou pré-existentes tais como: doenças coronarianas, diabetes, hipertensão 
e todas as suas possíveis complicações e agudizações; 

r) Qualquer tipo de doença mental (quadros que envolvam patologia de origem psiquiátrica e 
psicológica), tais como depressão e ansiedade dentre outras; 

s) Salvamento em mar, montanhas e zonas desérticas; 

t) Assistências em conseqüência de um acidente de trabalho; 

u) Repatriação, em avião UTI ou companhia aérea regular, caso o segurado possa ser tratado 
localmente e não haja impedimento em seguir viagem; 

v) Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas, odontológicas , de hospitalização, bem como 

repatriação ou remoção médica e funerária decorrentes de epidemias ou pandemias. 

14. Sinistros 

Ocorrendo sinistro, a Central de Atendimento a Sinistros deve ser comunicada direta e ime-
diatamente através do nº 0800 770 2425 beneficiários do seguro e enviar os seguintes do-
cumentos necessários para análise dos eventos: 

Morte Acidental 

a) Cópia do Voucher; 

b) Cópia da Certidão de Óbito; 

c) Cópia da Certidão de Ocorrência emitida pela autoridade competente local, comprovando a 
ocorrência do acidente; 

d) Laudo de Necropsia; 

e) Cópia do RG e CPF do segurado; 

f) Os documentos de identificação de beneficiário do seguro, sendo para 

⋅⋅⋅⋅ Os Pais: certidão de nascimento do segurado atualizada, RG e CPF do segurado e dos 
pais; 

⋅⋅⋅⋅ Cônjuge: certidão de casamento atualizada, RG e CPF do segurado e do cônjuge; 

⋅⋅⋅⋅ Filhos: certidão de nascimento dos filhos, RG e CPF do segurado e dos filhos; 

⋅⋅⋅⋅ Companheira (o): RG e CPF do segurado e da (o) companheira (o) e comprovação de 
dependência na Carteira Profissional ou Imposto de Renda, junto ao INSS. 

Invalidez Permanente Total por Acidente 

a) Cópia do Voucher; 

b) Certidão de Ocorrência emitida pela autoridade competente local, comprovando a ocorrência 
do acidente; 

c) Cópia do RG e CPF do segurado; 

d) Relatório médico detalhado do médico atestando o percentual de Invalidez; 

Seguro de Bagagem 

a) Cópia do Voucher; 

b) Relatório comprobatório de perda emitida pela companhia transportadora responsável (PIR - 
Property Irregularity Report), que ateste o peso, em quilogramas, da bagagem perdida; 

c) Tíquete de bagagem original; 
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d) Recibo de indenização emitido pela Companhia Transportadora. 

Danos à Mala 

a) Cópia do Voucher 

b) Orçamento de reparo da mala ou relatório comprobatório da perda total da mala. 

Cancelamento de Viagem “Plus Reason” e Interrupção de Viagem 

a) Cópia do RG e CPF do segurado 

b) Cópia do Voucher do segurado; 

c) Laudo médico completo, atestado de óbito ou laudo técnico pertinente à origem; 

d) Declaração hospitalar detalhado tratamento, com indicação de horários de entrada (baixa 
hospitalar) e saída (alta hospitalar); 

e) Documentos que comprovem o valor pago; 

f) Comprovantes do valor das multas retidas no caso de cancelamento; 

g) Contrato de prestação de serviço dos organizadores de viagem, que devem prever multas 
em caso de cancelamento, conforme determinação da EMBRATUR. 

Nos casos de cancelamento por causa de acompanhante de viagem, serão exigidos 
documentos que comprovem que a pessoa era acompanhante de viagem do segurado. 

Despesa Médica, Hospitalar e Odontológica 

No caso de reembolso dessas despesas, o segurado deverá apresentar os seguintes documentos 

a) Cópia do Voucher; 

b) Laudo médico; 

c) Carta com breve relato do ocorrido contendo os dados do certificado e o número da conta 
corrente para o depósito do reembolso; 

d) Recibo de pagamento (comprovante de pagamento das despesas)  

A documentação citada acima é referencial, pois, durante a análise e regulação do 
sinistro, outros documentos poderão ser solicitados para a elucidação e/ou compro-
vação do sinistro, ficando, desde já, reservado à Seguradora o direito de exigi-los. 

Caso haja solicitação de nova documentação o prazo para liquidação de sinistros sofrerá sus-
pensão, assim, a contagem do prazo voltará a correr a partir do dia útil subseqüente àquele em 
que forem completamente atendidas as exigências. 

Após a apresentação de toda a documentação necessária, por parte do Segurado, para a 
liquidação do sinistro, a Seguradora efetuará o pagamento da indenização devida no prazo 
de até 30 (trinta) dias. 

Enviar os documentos solicitados para: Diadema – SP – Caixa Postal: 517 – CEP: 09930-
970. 

15. Demais Condições  

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome, CNPJ ou CPF. 

A aceitação do seguro estará sujeita a análise de risco. 

O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomen-
dação a sua comercialização. 

Este Certificado de seguro apresenta um resumo das principais características do produto. Maio-
res esclarecimentos encontram-se nas Condições Gerais que regem este seguro que estão à 
disposição e em poder da Estipulante, ou através da Central de Atendimento 0800 770 
2425. 

16. Foro 

Fica eleito o foro de domicílio do Cliente Segurado para dirimir quaisquer dúvidas que decorram 
da execução do presente Resumo do Seguro Viagem Pullmantur Plus. 

 

Para mais informações e em caso de dúvidas, ligue grátis para 0800 770 2425  

 

 

 

Assitência 
 
 
 
 
 

Mondial Serviços Ltda 
CNPJ: 52.910.023/0001-37 

 

Seguradora 
 
 
 
 
 

QBE Brasil Seguros S/A 
CNPJ: 96.348.677/0001-94 

Registro SUSEP: 594-1 

Administração 
 
 
 
 

INTERMUNDIAL BRASIL  
CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

CNPJ: 14258240/0001-03 
Registro SUSEP: 20.2000376.5 

Estipulante 
 
 
 
 
 

Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda. 
CNPJ: 13.190.290/0001-25 
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