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INTRODUÇÃO

Viajar, seja a lazer, a trabalho ou a estudos, requer planejamento para garantir que toda viagem aconteça da melhor forma 
possível. E para proporcionar segurança contra imprevistos, nada melhor do que oferecer a proteção na medida certa seus 
clientes por meio de um seguro exclusivamente criado para atender essa necessidade.

Pensando na expansão do seu portfólio de produtos de Seguro de Vida individual e na possibilidade de trazer até você novas 
oportunidades de negócios, a SulAmérica lança o SulAmérica Viagem, um seguro criado para trazer até o seu cliente segurança 
e tranquilidade durante suas viagens. Dessa forma, a SulAmérica visa proporcionar uma oferta cada vez mais completa a seus 
clientes e acompanhá-los em todos os momentos importantes da vida.

Leia esse manual e conheça todos os benefícios que o SulAmérica Viagem pode oferecer a seu cliente e a você.
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1. SULAMÉRICA VIAGEM

Acidentes, despesas médicas, extravio de bagagem... Tudo isso pode ter um alto 
custo durante a viagem de seu cliente, além de exigir muito tempo e gerar dor de 
cabeça para resolver esses tipos de problemas.

O SulAmérica Viagem é o seguro criado para seu cliente ter muito mais 
tranquilidade e segurança durante suas viagens, sejam elas a lazer, negócios ou 
estudos. Com ele, seu cliente poderá viajar pelo mundo sem se preocupar com 
imprevistos e, assim, aproveitar ao máximo cada momento. 

De acordo com o destino e período de sua viagem, o cliente poderá optar pelo 
plano mais adequado a sua necessidade, além de poder escolher quais coberturas/
assistências opcionais irão compor seu seguro.

Para acionar os serviços do SulAmérica Viagem, o cliente poderá entrar em contato 
com as centrais SulAmérica e receber o devido atendimento, todo em português. 
Com funcionamento 24 horas por dia, as Centrais de Atendimento SulAmérica irão 
realizar todos os trâmites para que o cliente possa receber a assistência necessária 
nos casos de imprevistos.

Mais do que proporcionar segurança, o SulAmérica Viagem tem por objetivo deixar 
seus clientes livres para aproveitar os momentos inesquecíveis e deixar qualquer 
tipo de imprevisto por conta da SulAmérica.

2. PÚBLICO-ALVO

O SulAmérica Viagem é destinado a todas as pessoas com 
mais de 18 anos de idade que realizarão viagens nacionais 
ou internacionais (aéreas ou marítimas) com duração 
máxima de 365 dias.

Para menores de 18 anos, a contratação poderá ser 
realizada por um responsável legal.

Importante ressaltar que o SulAmérica Viagem está 
adequado às exigências da Circular SUSEP CNSP Nº 
315/2014, qual prevê que o serviço de seguro viagem deve 
possui mecanismos e processos com o objetivo de garantir, 
ao(s) segurado(s) ou seu(s) beneficiário(s), uma indenização, 
limitada ao valor do capital segurado contratado, na forma 
de pagamento do valor contratado ou de reembolso, ou, 
ainda, de prestação de serviço(s), no caso da ocorrência 
de riscos cobertos, desde que relacionados à viagem, 
durante período previamente determinado, nos termos 
estabelecidos nas condições contratuais.
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3. COBERTURAS
O SulAmérica Viagem será composto pelas coberturas contratadas pelo cliente, com base no destino, período da viagem e plano 
escolhido.

Importante: a SulAmérica oferecerá atendimento na rede de assistência e prestadores indicada por ela por meio de Central de 
Atendimento gratuita disponível 24 horas por dia e com atendimento em português. Na impossibilidade de contato com o telefone 
gratuito informado pela seguradora e/ou a utilização de profissionais e/ou rede de serviços autorizada, o segurado ou beneficiário 
poderá optar por prestadores de serviços à sua livre escolha, desde que legalmente habilitados, ficando a sociedade seguradora 
responsável pelo reembolso das despesas até o limite máximo do capital segurado contratado.

CONHEÇA TODAS AS COBERTURAS

3.1. Morte acidental em viagem:

Desde que contratada, consiste no pagamento do capital segurado ao(s) beneficiário(s) indicado(s) na apólice, de uma única vez, em 
virtude da morte por acidente pessoal do segurado, ocorrida durante a vigência da apólice.

3.2. Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem

Desde que contratada, consiste no pagamento de uma indenização ao próprio segurado, no valor do capital segurado, em virtude da 
invalidez permanente total ou parcial por acidente do segurado, relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total 
ou parcial, de membro ou órgão por lesão física causada por acidente pessoal ocorrido durante a viagem.

3.3. Despesas médico hospitalares e odontológicas em viagem internacional ou nacional

Desde que contratada, consiste na prestação de serviços médicos, hospitalares e odontológicos ou o reembolso das despesas 
efetuadas pelo segurado para seu tratamento, sob orientação médica, ocasionado por acidente pessoal coberto ou enfermidade 
súbita e aguda ocorrida durante o período de viagem internacional/nacional e uma vez constatada a sua saída da cidade de 
domicílio, limitado ao valor do capital segurado contratado e observadas as condições contratuais deste seguro. A SulAmérica 
oferecerá atendimento nos hospitais e clínicas indicados por ela por meio de Central de Atendimento gratuita disponível 24 horas 
por dia e com atendimento em português. Na impossibilidade de contato com o telefone gratuito informado pela seguradora e/ou a 
utilização de profissionais e/ou rede de serviços autorizada, o segurado ou beneficiário poderá optar por prestadores de serviços à 
sua livre escolha, desde que legalmente habilitados, ficando a sociedade seguradora responsável pelo reembolso das despesas até o 
limite máximo do capital segurado contratado. EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS À LIVRE ESCOLHA, AS 
DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
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3.4. Traslado de corpo

Desde que contratada, em caso de morte do segurado durante a viagem, consiste na indenização, limitada ao valor do capital 
segurado, de despesas com a liberação e transporte do corpo do segurado até o Brasil, seja para o domicílio ou local de 
sepultamento, incluindo-se nessas despesas todos os procedimentos e objetos imprescindíveis ao traslado do corpo. A SulAmérica 
oferecerá atendimento por meio de Central de Atendimento gratuita disponível 24 horas por dia. Após o acionamento do serviço, 
a SulAmérica se encarregará de todas as formalidades no local do falecimento, necessárias e adequadas ao retorno do corpo ao 
Brasil, transportando-o em esquife standard. Na impossibilidade de contato com o telefone gratuito informado pela seguradora e/
ou a utilização de profissionais e/ou rede de serviços autorizada, o beneficiário ou pessoa responsável pelas providências relativas 
ao traslado poderá optar por prestadores de serviços à sua livre escolha, desde que legalmente habilitados, ficando a SulAmérica 
responsável pelo reembolso das despesas até o limite máximo do capital segurado contratado. EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE 
PRESTADORES DE SERVIÇOS À SUA LIVRE ESCOLHA, AS DESPESAS COM O TRASLADO DEVERÃO SER DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS.

3.5. Regresso sanitário

Desde que contratada, se, em caso de doença súbita ou acidente, após alta médica, for verificada a necessidade de remoção 
médica para o domicílio do segurado, consiste na indenização, limitada ao valor do capital segurado contratado, das despesas 
com o traslado de regresso do segurado ao local de origem da viagem ou de domicílio do segurado, caso este não se encontre em 
condições de retornar como passageiro regular. A SulAmérica oferecerá atendimento por meio de Central de Atendimento gratuita 
disponível 24 horas por dia. Após o acionamento do serviço, a SulAmérica organizará os contatos entre sua equipe médica e o 
estabelecimento hospitalar em que o segurado estiver para realizar a remoção. A decisão sobre a necessidade de repatriação para 
seu domicílio ficará a critério exclusivo da equipe médica em consenso com parecer do médico assistente do segurado. O meio de 
transporte a ser utilizado será o considerado mais adequado a critério da equipe médica. Todavia, em qualquer hipótese, quando 
o beneficiário se encontrar a uma distância superior a 1.000 km de seu domicílio, a repatriação só se efetuará em avião de linha 
regular. Na impossibilidade de contato com o telefone gratuito informado pela seguradora e/ou a utilização de profissionais e/ou 
rede de serviços autorizada, o segurado ou beneficiário poderá optar por prestadores de serviços à sua livre escolha, desde que 
legalmente habilitados, ficando a sociedade seguradora responsável pelo reembolso das despesas até o limite máximo do capital 
segurado contratado. EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS À SUA LIVRE ESCOLHA, AS DESPESAS COM O 
REGRESSO SANITÁRIO DEVERÃO SER DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
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3.6. Traslado médico

Desde que contratada, consiste na indenização, limitada ao valor do capital segurado, de despesas com a remoção do segurado 
para hospital melhor equipado, em caso de doença súbita ou acidente. A SulAmérica oferecerá atendimento por meio de Central 
de Atendimento gratuita disponível 24 horas por dia. Havendo o acionamento do serviço, após os primeiros socorros terem sidos 
prestados, se for verificada a necessidade de remoção para hospital melhor equipado, a SulAmérica organizará os contatos entre 
sua equipe médica e o estabelecimento hospitalar em que o segurado estiver para realizar a remoção. Nenhum outro motivo 
que não a estrita necessidade médica poderá determinar a remoção, bem como a escolha do meio de transporte. A remoção 
terá início após o recebimento da liberação formal e por escrito do médico responsável ou do serviço hospitalar do local onde o 
segurado estiver hospitalizado. A SEGURADORA SE RESERVA O DIREITO DE PROMOVER O CONTATO ENTRE A SUA EQUIPE E O 
MÉDICO LOCAL E AINDA, SE NECESSÁRIO, O MÉDICO PARTICULAR DO SEGURADO, A FIM DE VERIFICAR A NECESSIDADE DO 
TRASLADO. Na impossibilidade de contato com o telefone gratuito informado pela seguradora e/ou a utilização de profissionais e/
ou rede de serviços autorizada, o segurado ou beneficiário poderá optar por prestadores de serviços à sua livre escolha, desde que 
legalmente habilitados, ficando a sociedade seguradora responsável pelo reembolso das despesas até o limite máximo do capital 
segurado contratado. EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS À SUA LIVRE ESCOLHA, AS DESPESAS COM O 
TRASLADO MÉDICO DEVERÃO SER DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

3.7. Extravio de bagagem

Desde que contratada, consiste no pagamento de uma indenização ao próprio segurado, até o limite do capital segurado, no caso de 
extravio, roubo ou furto de sua bagagem em viagens aéreas ou marítimas ENQUANTO ELA ESTIVER ENTREGUE AOS CUIDADOS 
DE UMA EMPRESA DE TRANSPORTE REGULAR.

3.8. Extravio de bagagem em viagens marítimas

Desde que contratada, consiste no pagamento de uma indenização ao próprio segurado, até o limite do capital segurado, no caso 
de extravio, roubo ou furto de sua bagagem em viagens marítimas ENQUANTO ELA ESTIVER ENTREGUE AOS CUIDADOS DE UMA 
EMPRESA DE TRANSPORTE REGULAR.



8

3.9. Cancelamento de viagem

Desde que contratada, essa cobertura consiste no reembolso, até o limite do capital segurado para essa cobertura, relativo às 
despesas com o depósito (multas, diferenças tarifárias ou valores não reembolsados pela empresa transportadora ou operadora 
turística), em caso de impedimento de iniciar a viagem segurada devido à ocorrência de algum dos seguintes eventos cobertos, 
desde que devidamente comprovados: a) morte, acidente pessoal ou enfermidade grave do segurado que impossibilite o início de sua 
viagem; b) morte ou internação hospitalar em decorrência de acidente pessoal ou enfermidade declarada de forma repentina e de 
maneira aguda do cônjuge, pais, irmãos ou filhos do segurado; c) recebimento de notificação em juízo improrrogável para o segurado 
comparecer perante a Justiça, desde que o recebimento da referida notificação seja posterior à contratação da viagem.

3.10. Interrupção de viagem

Desde que contratada, essa cobertura consiste no reembolso, até o limite do capital segurado para essa cobertura, relativo às 
despesas com o depósito (multas, diferenças tarifárias ou valores não reembolsados pela empresa transportadora ou operadora 
turística), em razão de interrupção de viagem, caso o segurado seja impedido de continuar a viagem pela ocorrência de algum dos 
eventos cobertos. Ocorrendo um dos eventos abaixo, em razão do qual o segurado tenha que antecipar seu retorno, o segurado será 
reembolsado pelo valor equivalente à diferença tarifária entre o valor pago e o valor a ele reembolsado pela empresa transportadora 
ou agência de viagem. Eventos cobertos: a) acidente pessoal ou enfermidade grave do segurado que impossibilite o prosseguimento 
da viagem de acordo com a indicação dos médicos assistentes e da equipe médica da empresa de assistência indicada pela 
seguradora; b) morte ou internação hospitalar em decorrência de acidente pessoal ou enfermidade declarada de forma repentina e 
de maneira aguda do cônjuge, pais, irmãos ou filhos do segurado; c) sinistro residencial (incêndio, desmoronamento ou roubo com 
danos e violência) no domicílio real e permanente do segurado, devidamente comprovado, ocorrido durante a viagem segurada.

3.11. Retorno do segurado 

Desde que contratada, essa cobertura consiste no reembolso de eventuais diferenças tarifárias existentes entre o valor da 
passagem paga e o valor da passagem para o voo remarcado, no fornecimento de bilhete de passagem aérea, classe econômica, ou 
no reembolso de despesas, até o limite do capital segurado para essa cobertura, relativas à aquisição de um bilhete de passagem 
aérea, classe econômica, para o retorno do segurado ao país de residência, caso o segurado fique impedido de concluir a viagem 
segurada ou tenha que postergar seu retorno pela ocorrência de algum dos eventos cobertos: a) doença, acidente ou falecimento de 
seu acompanhante de viagem, membro da sua família ou membro da família do seu acompanhante de viagem; b) acidente pessoal 
ou enfermidade grave do segurado que impossibilite o prosseguimento da viagem ou que necessite prolongar a estadia do segurado, 
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de acordo com a indicação dos médicos assistentes e da equipe médica da empresa de assistência indicada pela seguradora. 
A SulAmérica oferecerá atendimento por meio de Central de Atendimento gratuita disponível 24 horas por dia. Havendo o 
acionamento do serviço, a SulAmérica organizará os contatos para remarcação da passagem de retorno do segurado ou 
providenciará a emissão de bilhete de passagem aérea, classe econômica, caso não seja possível fazer a remarcação. Na 
impossibilidade de contato com o telefone gratuito informado pela SulAmérica, o segurado poderá tomar as providências 
necessárias para seu retorno, ficando a sociedade seguradora responsável pelo reembolso das despesas até o limite máximo do 
capital segurado contratado. Nesse caso, as despesas com o retorno do segurado deverão ser devidamente comprovadas.

3.12. Prorrogação de estada

Desde que contratada, essa cobertura consiste no pagamento ou reembolso de diárias de hotel para o segurado, até o limite 
máximo de 10 (dez) diárias, respeitado o valor do capital segurado para essa cobertura, caso as equipes médicas do local onde o 
segurado estiver e a indicada pela seguradora determinem a necessidade de prolongar a estada do segurado devido a acidente 
pessoal coberto ou doença súbita ocorridos durante a viagem segurada. A SulAmérica oferecerá atendimento por meio de Central 
de Atendimento gratuita disponível 24 horas por dia. Havendo o acionamento do serviço, a SulAmérica organizará os contatos para 
prorrogação da estada do segurado. Na impossibilidade de contato com o telefone gratuito informado pela seguradora, o segurado 
poderá tomar as providências necessárias para prorrogar sua estada, ficando a sociedade seguradora responsável pelo reembolso 
das despesas até o limite máximo do capital segurado contratado. Nesse caso, as despesas com a prorrogação de estada do 
segurado deverão ser devidamente comprovadas.

3.13. Acompanhante em caso de hospitalização prolongada

Desde que contratada, essa cobertura consiste no fornecimento de bilhete de passagem aérea, classe econômica, ou no reembolso 
de despesas, até o limite do capital segurado para essa cobertura, relativas à aquisição de um bilhete de passagem aérea, ida e 
volta, classe econômica, para uma pessoa indicada pelo segurado, em caso de acidente pessoal coberto ou doença súbita ocorrida 
com o segurado durante a viagem segurada, quando este estiver viajando sozinho e os médicos que estiverem assistindo o 
segurado considerarem necessária a sua hospitalização por período superior a 48 (quarenta e oito) horas. Caso o segurado não 
possa indicar um acompanhante, considerar-se-á aquele indicado por ele na sua apólice para avisos em casos de emergência. Na 
ausência deste, o acompanhante será o cônjuge ou qualquer parente de primeiro grau, maior de idade. A SulAmérica oferecerá 
atendimento por meio de Central de Atendimento gratuita disponível 24 horas por dia, cujo número constará na apólice. Havendo o 
acionamento do serviço, a SulAmérica providenciará a emissão de bilhete de passagem aérea, classe econômica, ida e volta, para 
que o acompanhante possa ir ao encontro do segurado. Na impossibilidade de contato com o telefone gratuito informado pela 
seguradora, o acompanhante poderá tomar as providências necessárias para sua ida ao encontro do segurado, ficando a sociedade 
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seguradora responsável pelo reembolso das despesas até o limite máximo do capital segurado contratado. Nesse caso, as despesas 
deverão ser devidamente comprovadas.

3.14. Hospedagem de acompanhante

Desde que contratada, essa cobertura consiste no pagamento ou reembolso de diárias de hotel, até o limite de 10 (dez) diárias, 
respeitado o valor do capital segurado para essa cobertura, para uma pessoa indicada pelo segurado, em caso de acidente pessoal 
coberto ou doença súbita ocorrida com o segurado durante a viagem segurada, quando este estiver viajando sozinho e os médicos 
que estiverem assistindo o segurado considerarem necessária a sua hospitalização por período superior a 48 (quarenta e oito) 
horas. Caso o segurado não possa indicar um acompanhante, considerar-se-á aquele indicado por ele em sua apólice para avisos 
em casos de emergência. Na ausência deste, o acompanhante será o cônjuge ou qualquer parente de primeiro grau, maior de 
idade. A SulAmérica oferecerá atendimento por meio de Central de Atendimento gratuita disponível 24 horas por dia. Havendo o 
acionamento do serviço, a SulAmérica providenciará a hospedagem do acompanhante. Na impossibilidade de contato com o telefone 
gratuito informado pela seguradora, o segurado ou o acompanhante poderá tomar as providências necessárias para a hospedagem 
do acompanhante, ficando a sociedade seguradora responsável pelo reembolso das despesas até o limite máximo do capital 
segurado contratado. Nesse caso, as despesas com a hospedagem do acompanhante deverão ser devidamente comprovadas.

3.15. Retorno de acompanhante

Desde que contratada, essa cobertura consiste no reembolso de eventuais diferenças tarifárias existentes entre a passagem paga 
e o valor da passagem para o voo remarcado, no fornecimento de bilhete de passagem aérea, classe econômica, ou no reembolso 
de despesas, até o limite do capital segurado para essa cobertura, relativas à aquisição de um bilhete de passagem aérea, classe 
econômica, para o retorno do(s) acompanhante(s) do segurado(s) ao país de residência, caso o segurado, em viagem segurada, 
esteja viajando acompanhado e tiver que ser removido de volta ao país de residência, por repatriação médica ou funerária, caso 
não seja possível seu(s) acompanhante(s) retornar(em) pelo meio inicialmente previsto. PARA ESSA COBERTURA, O LIMITE DE 
ACOMPANHANTES SERÁ DE ATÉ 4 (QUATRO) PESSOAS. A SulAmérica oferecerá atendimento por meio de Central de Atendimento 
gratuita disponível 24 horas por dia. Havendo o acionamento do serviço, a SulAmérica organizará os contatos para remarcação 
da passagem do(s) acompanhante(s) do segurado ou providenciará a emissão de bilhete de passagem aérea, classe econômica, 
caso não seja possível fazer a remarcação. Na impossibilidade de contato com o telefone gratuito informado pela seguradora, o(s) 
acompanhante(s) do segurado poderá(ão) tomar as providências necessárias para seu retorno, ficando a sociedade seguradora 
responsável pelo reembolso das despesas até o limite máximo do capital segurado contratado. Nesse caso, as despesas com o 
retorno do(s) acompanhante(s) do segurado deverão ser devidamente comprovadas.
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3.16. Retorno de menores

Desde que contratada, essa cobertura consiste no fornecimento de bilhete de passagem aérea, classe econômica, ou no reembolso 
de despesas, até o limite do capital segurado para essa cobertura, relativas à aquisição de um bilhete de passagem aérea, ida 
e volta, classe econômica, para que uma pessoa adulta, designada pela família do segurado, possa acompanhar de volta ao 
país de residência o(s) menor(es) de 14 (quatorze) anos que venha(m) a ficar desacompanhado(s) em caso de acidente pessoal 
coberto ou doença súbita ocorrida com o segurado durante a viagem segurada. A SulAmérica oferecerá atendimento por meio 
de Central de Atendimento gratuita disponível 24 horas por dia. Havendo o acionamento do serviço, a SulAmérica providenciará a 
emissão de bilhete de passagem aérea, classe econômica, ida e volta, para que o acompanhante possa ir ao encontro do menor. 
Na impossibilidade de contato com o telefone gratuito informado pela seguradora, o acompanhante do menor poderá tomar as 
providências necessárias para sua ida ao encontro do menor, ficando a sociedade seguradora responsável pelo reembolso das 
despesas até o limite máximo do capital segurado contratado. Nesse caso, as despesas deverão ser devidamente comprovadas.

3.17. Funeral 

Desde que contratada, essa cobertura consiste na prestação de serviço de funeral ou no reembolso das despesas à pessoa que 
arcou com os custos do funeral do segurado, limitado ao valor do capital segurado e desde que a morte natural ou acidental tenha 
ocorrido durante a viagem segurada, conforme vigência da apólice, exceto se decorrente de riscos excluídos e à perda de direitos. 
A SulAmérica oferecerá atendimento por meio de Central de Atendimento gratuita disponível 24 horas por dia. Após o acionamento 
do serviço, a SulAmérica se encarregará de todas as formalidades para realização do funeral. Na impossibilidade de contato com o 
telefone gratuito informado pela seguradora, o beneficiário ou pessoa responsável pelas providências relativas ao traslado poderá 
optar por prestadores de serviços a sua livre escolha, desde que legalmente habilitados, ficando a sociedade seguradora responsável 
pelo reembolso das despesas até o limite máximo do capital segurado contratado. EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRESTADORES DE 
SERVIÇOS A SUA LIVRE ESCOLHA, AS DESPESAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

3.18. Despesas farmacêuticas 

Desde que contratada, essa cobertura consiste no reembolso de despesas ao segurado, até o limite do capital segurado para essa 
cobertura, relativas à aquisição de medicamentos necessários em virtude de atendimento médico ou odontológico emergencial ou 
de urgência, decorrente de acidente pessoal coberto ou doença súbita ocorrida durante a viagem segurada, efetuadas pelo segurado 
para seu tratamento, desde que o atendimento tenha sido efetuado dentro do prazo de vigência do seguro. ESTÃO COBERTAS AS 
DESPESAS COM MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS EM VIRTUDE DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO QUE EXIJA O TRATAMENTO DE 
EMERGÊNCIA EM DENTES NATURAIS PERMANENTES.
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3.19. Despesas jurídicas para viagem internacional

Desde que contratada, essa cobertura consiste no reembolso de despesas, até o limite do capital segurado para essa cobertura, 
relativas a honorários advocatícios no caso de o segurado sofrer qualquer tipo de acidente, em viagem internacional segurada, que 
necessite de assistência jurídica.

4. ASSISTÊNCIAS

O cliente terá acesso a serviços exclusivos para auxiliá-lo sempre que necessário durante o período de sua viagem, tudo para 
oferecer a melhor orientação nos casos de imprevistos.

4.1. Localização de bagagem

No caso de extravio de bagagem do segurado, regularmente despachada, a SulAmérica poderá assisti-lo na localização junto à 
Companhia Aérea/Marítima responsável pelo transporte. Para tanto, é necessário que o segurado, assim que tomar ciência do 
extravio de sua bagagem e antes de deixar o aeroporto/porto, comunique o extravio à Companhia Aérea responsável, oficializando 
sua reclamação por meio de formulário próprio (P.I.R. – Property Irregularity Report).

4.2. Transmissão de mensagens urgentes

Caso o Segurado esteja impossibilitado de entrar em contato diretamente com sua família por motivo de acidente ou doença e 
tenha de transmitir mensagem de caráter urgente, a SulAmérica encarregar-se-á de realizá-la pelo meio mais adequado.

4.3. Orientação em caso de perda de documentos

No caso de perda ou roubo de documentos indispensáveis do segurado ao prosseguimento da viagem, a SulAmérica prestará 
orientação e ajuda necessária, junto às embaixadas ou órgãos competentes, para obtenção de passaporte ou outras medidas a 
serem tomadas.

4.4. Serviço de concierge

O serviço de Concierge contempla apenas a indicação e/ou informação via telefone de assistência para viagens, informações de 
eventos, indicação de locadoras, indicação para compra e envio de presentes e welcome home. Importante: o serviço de Concierge 
não compreende o fornecimento do serviço ou reservas.
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5. PLANOS / CAPITAIS SEGURADOS

Dependendo do destino e período 
de sua viagem, o cliente terá acesso 
aos planos de coberturas e capitais 
segurados criados para atender às suas 
necessidades. Será possível customizar 
o seguro, com a seleção das coberturas 
mais necessárias para o tipo de viagem 
a ser realizada.

5.1. Plano MUNDO

O cliente poderá conhecer lugares 
e culturas diferentes, tudo com a 
segurança e tranquilidade que só o 
SulAmérica Viagem pode oferecer. 
Indicado para clientes com destino para 
América do Norte, América Central, Ásia, 
África e Oceania.

Dentro desse plano, o cliente poderá 
escolher entre as seguintes opções:

PLANO MUNDO AÉREO

COBERTURA MUNDO PRESTIGE MUNDO MUNDO COMPACTO

Morte acidental R$ 200.000,00 R$ 100.000,00 R$ 30.000,00
IPA R$ 200.000,00 R$ 100.000,00 R$ 30.000,00
Extravio de bagagem R$ 4.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.500,00
Cancelamento de viagem R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 -
Interrupção de viagem R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 -
Funeral R$ 7.000,00 R$ 5.000,00 -
Despesas médicas, hospitalares e 
odontológicas - internacional USD 80.000,00 USD 50.000,00 USD 15.000,00

Despesas farmacêuticas USD 400,00 USD 300,00 USD 300,00
Prorrogação de estada USD 1.000,00 USD 700,00 USD 500,00
Acompanhante em caso de 
hospitalização prolongada USD 4.000,00 USD 2.000,00 USD 2.000,00

Hospedagem de acompanhante USD 1.000,00 USD 500,00 USD 500,00
Retorno de menores USD 4.000,00 USD 2.000,00 USD 2.000,00
Retorno do segurado USD 2.000,00 USD 1.000,00 USD 1.000,00
Retorno de acompanhante USD 8.000,00 USD 4.000,00 USD 4.000,00

Despesas jurídicas USD 6.000,00 USD 2.000,00 USD 2.000,00

Traslado médico USD 80.000,00 USD 50.000,00 USD 50.000,00
Regresso sanitário USD 80.000,00 USD 50.000,00 USD 50.000,00
Traslado de corpo USD 80.000,00 USD 50.000,00 USD 50.000,00
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PLANO MUNDO (MARÍTIMO)

COBERTURA MUNDO PRESTIGE MUNDO MUNDO COMPACTO

Morte acidental R$ 100.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
IPA R$ 100.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
Extravio de bagagem R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Cancelamento de viagem R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.000,00
Interrupção de viagem R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.000,00
Funeral R$ 7.000,00 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00
Despesas médicas, hospitalares e 
odontológicas - internacional USD 20.000,00 USD 15.000,00 USD 10.000,00

Despesas farmacêuticas USD 400,00 USD 300,00 USD 200,00
Prorrogação de estada USD 500,00 USD 300,00 USD 200,00
Acompanhante em caso de 
hospitalização prolongada USD 400,00 USD 300,00 USD 200,00

Hospedagem de acompanhante USD 700,00 USD 500,00 USD 300,00
Retorno de menores USD 2.000,00 USD 2.000,00 USD 2.000,00
Retorno do segurado USD 1.000,00 USD 1.000,00 USD 1.000,00
Retorno de acompanhante USD 4.000,00 USD 4.000,00 USD 4.000,00

Despesas jurídicas USD 2.000,00 USD 2.000,00 USD 2.000,00

Traslado médico USD 70.000,00 USD 50.000,00 USD 30.000,00
Regresso sanitário USD 70.000,00 USD 50.000,00 USD 30.000,00
Traslado de corpo USD 70.000,00 USD 50.000,00 USD 30.000,00
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PLANO EUROPA (AÉREO)

COBERTURA EUROPA EUROPA COMPACTO

Morte Acidental R$ 100.000,00 R$ 30.000,00
IPA R$ 100.000,00 R$ 30.000,00
Extravio de bagagem R$ 3.000,00 R$ 1.500,00
Cancelamento de viagem R$ 2.000,00 -
Interrupção de viagem R$ 2.000,00 -
Funeral R$ 7.000,00 -
Despesas médicas, hospitalares e 
odontológicas - internacional € 30.000,00 € 30.000,00

Despesas farmacêuticas € 300,00 € 300,00
Prorrogação de estada € 500,00 € 500,00
Acompanhante em caso de 
hospitalização prolongada € 700,00 € 300,00

Hospedagem de acompanhante € 500,00 € 500,00
Retorno de menores € 1.400,00 € 700,00
Retorno do segurado € 700,00 € 300,00
Retorno de acompanhante € 2.800,00 € 1.400,00

Despesas jurídicas € 1.000,00 € 1.000,00

Traslado médico € 30.000,00 € 30.000,00
Regresso sanitário € 30.000,00 € 30.000,00
Traslado de corpo € 30.000,00 € 30.000,00

5.2. Plano EUROPA

Com o plano Europa, o cliente poderá 
conhecer o “Velho Continente” e toda sua 
história e cultura. Indicado para viagens 
a todos os países da Europa. O plano 
possui a característica de atender em 
100% o tratado de Schengen que exige 
do viajante a cobertura mínima de € 
30.000 para Despesas Médicas.

Dentro desse plano, o cliente poderá 
escolher entre as seguintes opções:



16

PLANO EUROPA (MARÍTIMO)

COBERTURA EUROPA PRESTIGE EUROPA EUROPA COMPACTO

Morte Acidental R$ 100.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
IPA R$ 100.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
Extravio de bagagem R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.500,00
Cancelamento de viagem R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Interrupção de viagem R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Funeral R$ 7.000,00 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00
Despesas médicas, hospitalares e 
odontológicas - internacional € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

Despesas farmacêuticas € 400,00 € 300,00 € 200,00
Prorrogação de estada € 500,00 € 200,00 € 100,00
Acompanhante em caso de 
hospitalização prolongada € 400,00 € 300,00 € 200,00

Hospedagem de acompanhante € 500,00 € 200,00 € 100,00
Retorno de menores € 700,00 € 700,00 € 700,00
Retorno do segurado € 500,00 € 300,00 € 300,00
Retorno de acompanhante € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00

Despesas jurídicas € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Traslado médico € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
Regresso sanitário € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
Traslado de corpo € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
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AMÉRICA LATINA (AÉREO)

COBERTURA AMÉRICA LATINA AMÉRICA LATINA 
COMPACTO

Morte Acidental R$ 100.000,00 R$ 30.000,00
IPA R$ 100.000,00 R$ 30.000,00
Extravio de bagagem R$ 3.000,00 R$ 1.500,00
Cancelamento de viagem R$ 2.000,00 -
Interrupção de viagem R$ 2.000,00 -
Funeral R$ 5.000,00 -
Despesas médicas, hospitalares e 
odontológicas - internacional USD 15.000,00 USD 10.000,00

Despesas farmacêuticas USD 300,00 USD 300,00
Prorrogação de estada USD 500,00 USD 500,00
Acompanhante em caso de 
hospitalização prolongada USD 2.000,00 USD 1.000,00

Hospedagem de acompanhante USD 300,00 USD 300,00
Retorno de menores USD 4.000,00 USD 2.000,00
Retorno do segurado USD 2.000,00 USD 1.000,00
Retorno de acompanhante USD 8.000,00 USD 4.000,00

Despesas jurídicas USD 1.000,00 USD 1.000,00

Traslado médico USD 10.000,00 USD 10.000,00
Regresso sanitário USD 10.000,00 USD 10.000,00
Traslado de corpo USD 10.000,00 USD 10.000,00

5.3. Plano AMÉRICA LATINA

Com o plano América Latina, o cliente 
poderá conhecer os povos e a cultura 
dos países latinos com segurança e sem 
a preocupação com imprevistos. Indicado 
para viagens a todos os países da 
América do Sul. 

Dentro desse plano, o cliente poderá 
escolher entre as seguintes opções:
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AMÉRICA LATINA (MARÍTIMO)

COBERTURA AMÉRICA LATINA PRESTIGE AMÉRICA LATINA AMÉRICA LATINA 
COMPACTO

Morte Acidental R$ 100.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
IPA R$ 100.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
Extravio de bagagem R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Cancelamento de viagem R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.000,00
Interrupção de viagem R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.000,00
Funeral R$ 7.000,00 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00
Despesas médicas, hospitalares e 
odontológicas - internacional USD 20.000,00 USD 15.000,00 USD 10.000,00

Despesas farmacêuticas USD 20.000,00 USD 15.000,00 USD 10.000,00
Prorrogação de estada USD 400,00 USD 300,00 USD 200,00
Acompanhante em caso de 
hospitalização prolongada USD 500,00 USD 300,00 USD 200,00

Hospedagem de acompanhante USD 400,00 USD 300,00 USD 200,00
Retorno de menores USD 700,00 USD 500,00 USD 300,00
Retorno do segurado USD 2.000,00 USD 2.000,00 USD 2.000,00
Retorno de acompanhante USD 1.000,00 USD 1.000,00 USD 1.000,00

Despesas jurídicas USD 4.000,00 USD 4.000,00 USD 4.000,00

Traslado médico USD 2.000,00 USD 1.000,00 USD 700,00
Regresso sanitário USD 20.000,00 USD 10.000,00 USD 7.000,00
Traslado de corpo USD 20.000,00 USD 10.000,00 USD 7.000,00
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5.4. Plano BRASIL

O plano BRASIL possui as coberturas 
e assistências necessárias para que o 
cliente possa realizar viagens em todo 
território nacional com segurança e 
tranquilidade. 

Dentro desse plano, o cliente poderá 
escolher entre as seguintes opções:

PLANO BRASIL (AÉREO)

COBERTURA BRASIL PRESTIGE BRASIL BRASIL COMPACTO

Morte Acidental R$ 150.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00
IPA R$ 150.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00
Extravio de bagagem R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 500,00
Funeral R$ 7.000,00 R$ 5.000,00 -
Despesas farmacêuticas R$ 500,00 R$ 300,00 R$ 300,00
Acompanhante em caso de 
hospitalização prolongada R$ 1.000,00 R$ 700,00 R$ 500,00

Hospedagem de acompanhante R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ 500,00
Retorno de menores R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.000,00
Retorno do segurado R$ 1.000,00 R$ 700,00 R$ 500,00
Retorno de acompanhante R$ 3.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
Traslado médico R$ 150.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00
Regresso sanitário R$ 15.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
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5.5. Plano ESTUDANTE

O plano ESTUDANTE é indicado para 
clientes com viagens marcadas para 
estudos e longos períodos de duração.

Dentro desse plano, o cliente poderá 
escolher entre as seguintes opções:

PLANO ESTUDANTE (AÉREO)

COBERTURA ESTUDANTE PRESTIGE ESTUDANTE ESTUDANTE COMPACTO

Morte Acidental R$ 60.000,00 R$ 40.000,00 R$ 10.000,00
IPA R$ 60.000,00 R$ 40.000,00 R$ 10.000,00
Extravio de bagagem R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 750,00
Cancelamento de viagem R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 -
Interrupção de viagem R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 -
Despesas Médicas, Hospitalares e 
Odontológicas - Internacional USD 80.000,00 USD 50.000,00 USD 25.000,00

Despesas farmacêuticas USD 1.000,00 USD 700,00 USD 500,00
Prorrogação de Estada USD 1.000,00 USD 700,00 USD 500,00
Acompanhante em caso de 
hospitalização prolongada USD 2.000,00 USD 1.000,00 USD 1.000,00

Hospedagem de acompanhante USD 1.000,00 USD 700,00 USD 500,00
Retorno de menores USD 4.000,00 USD 2.000,00 USD 2.000,00
Retorno do segurado USD 2.000,00 USD 1.000,00 USD 1.000,00
Retorno de acompanhante USD 8.000,00 USD 4.000,00 USD 4.000,00
Despesas Jurídicas USD 2.000,00 USD 2.000,00 USD 1.000,00

Traslado médico USD 50.000,00 USD 25.000,00 USD 7.000,00

Regresso sanitário USD 50.000,00 USD 25.000,00 USD 7.000,00
Traslado de corpo USD 50.000,00 USD 25.000,00 USD 7.000,00
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6. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURAS 
Dependendo do destino da viagem, algumas coberturas possuem obrigato-
riedade de contratação e as demais poderão ser opcionais. Confira a tabela:

Destino da viagem Coberturas obrigatórias

Viagem nacional Morte Acidental

Viagem internacional

Despesas Médico Hospitalares e 
Odontológicas

Traslado de Corpo

Regresso Sanitário

Traslado Médico

7. SORTEIO / CAPITALIZAÇÃO

Com o SulAmérica Viagem, o cliente recebe um número da sorte de cinco 
dígitos e concorre automaticamente a um prêmio no valor de R$ 5.000,00*.

O sorteio ocorrerá no último sábado do mês subsequente da viagem e será 
realizado pela extração da Loteria Federal. 

Será contemplado o título vigente na data do sorteio, cujo o número da 
sorte informado no e-mail de Boas-Vindas encaminhado ao cliente após a 
contratação, coincida, da esquerda para a direita, com as unidades dos cinco 
primeiros prêmios extraídos pela Loteria Federal, lidos de cima para baixo, 
conforme o exemplo a seguir:

SERVIÇOS INCLUSOS: PLANO ESTUDANTE (AÉREO)

ASSISTÊNCIAS VIAGENS AÉREAS VIAGENS MARÍTIMAS

Localização de bagagem X X
Transmissão de mensagens 
urgentes X X

Orientação em caso de perda 
de documentos X X

Serviço de Concierge X -

1º Prêmio:   32.263

Combinação sorteada 38.049

2º Prêmio:   34.578

3º Prêmio:   89.070

4º Prêmio:   51.944

5º Prêmio:   44.379

Caso o segurado seja sorteado, você também receberá um prêmio no valor 
de R$ 5.000,00*. Quanto mais vender mais chances terá de ganhar.
(*) A SulAmérica Seguro de Pessoas e Previdência S.A., doravante denominada Promotora, é proprietária de Títulos de 
Capitalização, da modalidade incentivo, emitidos e administrados pela SulAmérica Capitalização S.A. – SULACAP, inscrita 
no CNPJ sob o nº 03.558.096/0001-04, aprovados pela SUSEP conforme Processo nº 15414.901092/2013-85. Prêmio total 
no valor bruto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) destinados ao segurado contemplado 
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao distribuidor (vendedor ou loja), sobre os quais haverá dedução de 25% (vinte e cinco por 
cento) de alíquota do Imposto de Renda - IR, conforme legislação vigente. A promoção comercial será realizada em todo o 
território nacional. A aprovação do Título de Capitalização pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou 
recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.
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8. VIGÊNCIA

O período de vigência do SulAmérica Viagem é determinado pelo período de duração da viagem 
do cliente e limitado a 365 dias.

9. CARÊNCIAS

O SulAmérica Viagem não possui carência para nenhuma de suas coberturas.

10. BENEFICIÁRIOS

O cliente apenas indicará beneficiários para a cobertura de Morte Acidental em Viagem, com as 
devidas participações no capital segurado.

Para as demais coberturas, o próprio cliente receberá a indenização, assistência ou reembolso.

1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

11. COMISSIONAMENTO

Será possível escolher o comissionamento no ato da cotação em cima do valor do prêmio do 
seguro, com variação conforme tabela abaixo:

O pagamento da comissão será realizado após efetiva compensação do prêmio emitido.

12. CONTRATAÇÃO

Você poderá realizar a cotação e venda do SulAmérica Viagem pelos seguintes canais de 
atendimento:

12.1. PORTAL DO CORRETOR / COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA VIAGEM:

Por meio do Portal do Corretor, o corretor conseguirá simular e emitir propostas para a venda 
do SulAmérica Viagem.

Para acessar o Cotação Fácil SulAmérica Viagem, o corretor deverá primeiro acessar, por 
meio de login e senha, o Portal do Corretor (sulamerica.com.br > Corretores > Acesse o Portal 
do Corretor).
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Em seguida, será necessário acessar o item Simulações e Cotações e selecionar a opção Viagem.
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Logo em seguida, a tela de ação do simulador será iniciada e será possível realizar a cotação 
com o preenchimento dos campos sobre o destino e período da viagem:

Para realizar a cotação, será necessário preencher o simulador com as seguintes informações:

 Tipo da viagem: nacional ou Internacional.

 Meio de transporte: aéreo ou Marítimo.

 Origem: país origem da viagem no caso de viagem internacional ou estado brasileiro no caso de viagem nacional.

 Destino: país de destino da viagem no caso de viagem internacional ou estado brasileiro no caso de viagem nacional.

 Data de ida e data de volta: data de início da viagem e data do término da viagem (retorno do cliente).

 Motivo da viagem: lazer, trabalho ou estudos.

 Quantidade de viajantes: quantidade de pessoas que viajarão com o segurado principal (acima e abaixo de 70 anos)

 Código de Remuneração: seleção da comissão para a cotação.
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Após o preenchimento das informações, o Cotação Fácil SulAmérica Viagem apresentará os 
dados da viagem e os planos mais adequados ao cliente e seus respectivos prêmios. Será 
necessário selecionar o plano para a continuidade da cotação:

Nesse passo, ainda será possível Editar 
Informações sobre a viagem, modificar o 
Código de remuneração e Comparar detalhes 
dos planos ofertados (coberturas e capitais 
segurados). Para seguir em frente com a 
cotação, basta selecionar um dos planos e 
clicar no botão Próximo. 
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Na tela seguinte, será necessário incluir os dados de todos os viajantes, e no caso de menores 
de 18 anos os dados do responsável legal. O simulador apresentará o valor do prêmio do 
SulAmérica Viagem por passageiro.
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Será possível nessa tela personalizar o seguro, com a seleção ou exclusão de coberturas 
opcionais clicando no botão Personalize o plano. Em seguida serão apresentadas as coberturas 
para personalização.

Para prosseguir com a cotação, é necessário clicar no botão Contratar. O simulador trará as 
informações sobre o plano selecionado, valor do prêmio total para todos os viajantes e o detalhamento 
de cada passageiro. Logo abaixo, será necessário incluir as informações de cadastro do corretor para a 
conclusão da emissão da proposta.
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Com a verificação dos dados do corretor, será 
necessário clicar no botão Confirmar e seguir 
para a tela de pagamento. Nesse passo, será 
necessário selecionar o meio de pagamento, 
boleto bancário, débito em conta corrente ou 
cartão de crédito. 
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Caso seja selecionado o meio Boleto Bancário, será 
necessário informar a data de vencimento do boleto. 
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No caso de débito em conta, os bancos conveniados para cadastro são 001-Banco do Brasil, 033-Santander, 237-Bradesco, 
341-Itaú e 756-Bancoob. Serão necessárias informações sobre a conta-corrente, agência, CPF do segurado e dia escolhido 
para o débito. Para essa modalidade de pagamento, o cliente deverá autorizar junto à instituição bancário o cadastramento 
do débito automático em sua conta-corrente.

Para a modalidade de cartão de crédito, o cliente deverá fornecer as informações do cartão (bandeira, número, data de 
validade, nome e código de segurança) para a efetivação do pagamento.

Para encerrar a cotação e realizar a contratação, será necessário ler e assinalar o item Declaro que li as Condições Gerais 
sem seguida clicar no item FINALIZAR COMPRA.

O Cotação Fácil SulAmérica Viagem encerrará a compra e dará a mensagem de compra realizada.

Após o efetivo pagamento do prêmio (independentemente da modalidade de pagamento selecionada), o segurado receberá 
em seu e-mail cadastrado o kit de Boas-Vindas e sua apólice do SulAmérica Viagem.
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12.2. LINK SULAMÉRICA VIAGEM – SITE CORRETORA

O SulAmérica Viagem ainda terá a funcionalidade de geração de link para venda direta 
aos seus clientes. Será possível disponibilizar o link de contratação no site da empresa ou 
encaminhá-lo via e-mail ou redes sociais.

Ao clicar no link, o cliente terá acesso a um simulador no qual fará a inserção das 
informações de sua viagem e assim obter a oferta dos planos e coberturas mais adequadas.

Todas as vendas geradas via link terão o comissionamento estipulado pelo próprio corretor. 
Veja abaixo o passo a passo para sua geração:

Para acessar o gerador de link, o corretor deverá primeiro acessar, por meio de login e senha, 

o Portal do Corretor (sulamerica.com.br > Corretores > Acesse o Portal do Corretor).

Em seguida, será necessário acessar o item Simulações e Cotações e selecionar a opção Viagem.
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Logo em seguida, será necessário ir ao campo Gerar Link do Simulador e clicar em Acesse já.
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O gerador de link trará os seguintes campos para preenchimento do corretor: EV (estrutura de venda), 
EA (estrutura de apoio), AV (ação de vendas), AA (ação de apoio), UOP Emissão e UOP Negócio. Logo 
abaixo, o corretor deverá selecionar o valor da comissão para cada venda gerada em seu link no 
campo Comissão pré-definida e por fim clicar no botão Gerar link.
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13. FORMAS DE PAGAMENTO

O cliente terá as seguintes alternativas como forma de pagamento:

13.1. Débito em conta corrente

O cliente poderá escolher um dos bancos conveniados (Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú ou Bancoob), cadastrar os números 
de agência e conta corrente e programar o débito automático.

Quantidade de parcelas: Pagamento único.

Importante:

Para a efetivação do débito automático, o cliente deverá entrar em contato com a instituição financeira e autorizar o procedimento. O 
CPF do contratante deve ser o mesmo do titular da conta corrente.

O pagamento via débito automático deverá ocorrer em até 10 dias da data de início da viagem.

13.2. Boleto bancário

Caso seja selecionado como forma de pagamento, o boleto bancário será disponibilizado ao corretor ao final do processo de cotação 
do seguro. O boleto também poderá ser eletronicamente enviado para o e-mail do cliente cadastrado no simulador.

Quantidade de parcelas: Pagamento único.

Importante:

O pagamento via boleto bancário deverá ocorrer em até 10 dias da data de início da viagem.

13.3. Cartão de crédito

Serão necessárias as informações do cartão de crédito (operadora de cartão de crédito, número, data de validade, nome gravado no 
cartão e código de segurança) para efetivação do pagamento.

Quantidade de parcelas: Em até 6 parcelas.
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14. CANAIS DE ATENDIMENTO

O segurado poderá entrar em contato com as Centrais de Atendimento SulAmérica para solicitar informações sobre sua apólice, 
acionar os serviços de assistência ou pedir o reembolso das despesas cobertas no seguro.

14.1. Atendimento pré e pós viagem:

Para esse tipo de atendimento, o segurado deverá entrar em contato para:

 Realizar a atualização cadastral dos dados da apólice (antes da data de início da viagem);

 Realizar o cancelamento da apólice (antes da data de início da viagem);

 Solicitar informações sobre seu seguro contratado;

 Solicitar o reembolso de despesas cobertas pelas coberturas do seguro (após o período da viagem).

Centrais de Atendimento (pré e pós-viagem):

Central de Serviços: 3003 9807 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 726 9807 (demais localidades). Atendimento de 2ª a 6ª, 
das 8h às 18h30.

SAC: 0800 725 1894 e 0800 702 2242 (atendimento a deficiente auditivo ou de fala)

Ouvidoria: 0800 725 3374

Atenção: para o segurado receber o atendimento, ele deve ter em mãos sua apólice e CPF.

14.2. Atendimento durante a viagem:

Ocorrendo algum imprevisto em que o cliente precise acionar o SulAmérica Viagem, ele poderá entrar em contato com nossas 
centrais de atendimento pelos seguintes números:

Atendimento durante a viagem:

Viagens nacionais: 3003 7798 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 770 7798 (demais localidades)

Viagens internacionais: +55 11 4126 7463

Atenção: para receber o atendimento, o cliente deve ter em mãos sua apólice do SulAmérica Viagem e CPF.




