
VOUCHER DE ASSISTÊNCIA DE VIAGEM

Forma de pagamento:

Valor Total (US$):

Periodicidade:

Data da inicio da vigência Data de término da vigência

Única

Nome: CPF:

Endereço: Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Valor total (R$):

Destino da viagem:

Câmbio

Dados do Contratante e da Viagem.

Central Operativa

Assistências Contratadas

Dt. Nasc.:

Plano:

Nº Voucher:  Bilhete Nº :

Coberturas de Seguros Contratadas

Viagens no Brasil: 0800 777 5444
Viagens Internacionais: DDR +55 11 4334-8734

E-mail:
assistencia-pax@gtaassist.com.br 

Este voucher contém o resumo das coberturas contratadas e é parte integrante das condições gerais 
que devem ser consultadas e estão disponíveis no site: www.gtaassit.com.br

Whatsapp: (11) 94168-8482

04937519 04937519

 Debora Dos Santos Maximino 112.990.257-90 19/11/1985
estrada guerenguê 543 taquara

Rio de Janeiro RJ 22713003

EUROPA STUDENT EURO ASSIST

01/09/2018 10/09/2018

85,00 3,77 320,45

1 Orientação e direcionamento a rede de atendimento incluido
2 Disponibilizar a Central Operativa 24 horas. incluido
3 Orientação no caso de bagagens extraviadas. incluido
4 Auxilio na localização de bagagem extraviada. incluido
5 Orientação em caso de perda de documentos. incluido
6 Orientação para transferencia de pagamento de incluido
7 Orientação nos procedimentos para reembolso de incluido
8 Transmissão de mensagens Urgentes incluido

1 Assistência Médica por Acidente (por evento) EUR30.000,00
2 Assistência Médica por Enfermidade (por evento) EUR30.000,00
3 Assistência Odontológica EUR150,00
4 Assistência Farmacêutica  (por evento) EUR150,00
5 Assistência Jurídica EUR750,00
6 Assistência de Fiança Judicial EUR7.500,00
7 Seguro de Bagagem US$1.200,00
8 Repatriação Sanitária EUR30.000,00
9 Repatriação por Morte EUR15.000,00
10 Regresso Antecipado EUR1.500,00
11 Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo EUR250,00
12 Seguro de Vida por Morte Acidental R$50.000,00
13 Seguro p/ Invalidez Permanente R$50.000,00
14 reembolso de gastos por demora de bagagem EUR180,00
15 Interrupção De Viagem US$920,00
16 Reemb. de gastos por rep. de mala danificada US$130,00

17 Cancelamento de Viagem Plus Reason US$1.000,00
18 Cobertura Para Prática De Esportes EUR550,00
19 Traslado Medico EUR15.000,00
20 ASSISTENCIA MEDICA PARA PRÉ EXISTENCIA EUR30.000,00
21 Acompanhamento de Familiar EUR2.000,00
22 Prorrogação de Estadia EUR1.125,00

Limite de Idade: 60 anos

jhmax
Realce

jhmax
Realce



BILHETE DE SEGURO VIAGEM

Forma de pagamento:

Valor do Plano (US$):

Periodicidade:

IOF:

Data da inicio da vigência Data de término da vigência

Única

Nº Bilhete:

Nome: CPF:

Endereço: Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Data de Emissão:

Prêmio unico total (R$):

Destino da viagem:

Processo SUSEP: 15414.900421/2016-13 Ramo 1369 - Viagem

Prêmio unico lìquido:

Câmbio

Dados do segurado

Importante: Em caso de emergência chamar a central operativa com ligação telefônica a cobrar conforme número impresso em seu bilhete. 
Ao telefonar para a Central Operativa, solicite ao operador que está atendendo o número de referência.
- Ligação a cobrar utilizando o serviço Brasil Direto, disponibilizado pela Embratel. Para isso, basta verificar o código de acesso ao serviço do 
país onde você se encontra, escolher a opção 3 (ligação com auxílio de operador) e informar o número impresso em seu voucher. 
- Os códigos de acesso estão disponíveis no site da Embratel – Brasil Direto e podem ser acessados pelo link http://goo.gl/Bu7F5b. 
É  importante que você faça a leitura das Condições Gerais, onde constam os riscos excluídos deste seguro, disponíveis no  
ww.gtaassist.com.br. Na impossibilidade de acessar as Condições Gerais no site, você poderá solicitar que seja encaminhada por e-mail ou  
pelos correios.

Para solicitação do serviço, ocorrendo um dos eventos cobertos, antes de adotar qualquer medida é recomendado que o Passageiro 
identificado neste Bilhete entre em contato com a Central de Assistência para solicitar um ou mais serviços, através de ligação telefônica no 
Brasil pelo 0800 777 5444 e a cobrar nos demais países pelo (11) 4334-8734.

Alertamos que a falta de pagamento deste Bilhete até a data de vencimento implica no seu cancelamento imediato, não havendo direito ao 
recebimento de indenização em caso de sinistro." conforme exigência da Resolução 285

Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! Leia atentamente as condições contratuais observando seus direitos e obrigações, bem como o 
limite do capital segurado contratado para cada cobertura. Conforme exigência da Resolução 315.

Coberturas de Seguros Contratadas

Dt. Nasc.:

Plano:

Data de vencimento

Sompo Seguros SA
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Código de Registro SUSEP nº 05720

Segurado

a vista

Global Travel Assistance Repres. Turismo Ltda
CNPJ: 19.021.175/0001-03

Central Operativa

Viagens no Brasil: 0800 777 5444
Viagens Internacionais: DDR +55 11 4334-8734

E-mail:
assistencia-pax@gtaassist.com.br 

Whatsapp: (11) 94168-8482

04937519
03/08/2018 00:18:57

 Debora Dos Santos Maximino 112.990.257-90 19/11/1985

estrada guerenguê 543 taquara
Rio de Janeiro RJ 22713003

EUROPA STUDENT EURO ASSIST

01/09/2018 10/09/2018

10,66 3,77 3/8/2018

40,02 0,15 40,18

1 Assistência Médica por Acidente (por evento) EUR30.000,00

2 Assistência Médica por Enfermidade (por evento) EUR30.000,00

3 Assistência Odontológica EUR150,00

4 Assistência Farmacêutica  (por evento) EUR150,00

5 Assistência Jurídica EUR750,00

6 Assistência de Fiança Judicial EUR7.500,00

7 Seguro de Bagagem US$1.200,00

8 Repatriação Sanitária EUR30.000,00

9 Repatriação por Morte EUR15.000,00 0

10 Regresso Antecipado EUR1.500,00 0

11 Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo EUR250,00

12 Seguro de Vida por Morte Acidental R$50.000,00

13 Seguro p/ Invalidez Permanente R$50.000,00

14 reembolso de gastos por demora de bagagem EUR180,00

15 Interrupção De Viagem US$920,00 0

16 Reemb. de gastos por rep. de mala danificada US$130,00

17 Cancelamento de Viagem Plus Reason US$1.000,00

18 Cobertura Para Prática De Esportes EUR550,00

19 Traslado Medico EUR15.000,00 0

20 ASSISTENCIA MEDICA PARA PRÉ EXISTENCIA (ATÉ EUR30.000,00 0

21 Acompanhamento de Familiar EUR2.000,00 0

22 Prorrogação de Estadia EUR1.125,00 0

Limite de Idade: 60 anos

jhmax
Realce

jhmax
Realce



INDICAÇÃO E ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS (em caso de Morte)
É facultado ao segurado nomear ou substituir seus beneficiários, em caso de morte, mediante comunicação escrita à Seguradora. 
Para fins de identificação do(s) Beneficiário(s), será sempre considerada a última alteração de beneficiários recebida pela 
Seguradora, antes da ocorrência do sinistro.  Não pode ser instituído Beneficiário pessoa que for legalmente inibida de receber a 
doação do Segurado. É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato o Segurado era separado 
judicialmente, ou já se encontrava separado de fato. Na falta de indicação de beneficiário, ou se, por qualquer motivo, não 
prevalecer a que foi feita, o Capital Segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos 
herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Na falta das pessoas indicadas neste item, serão beneficiários 
os que provarem que a morte do Segurado os privou dos meios necessários à subsistência. Na hipótese de morte simultânea 
(comoriência) do segurado principal e do(s) segurado(s) dependente(s), os capitais segurados referentes às coberturas dos 
segurados, principal e dependente(s), serão pagos aos respectivos beneficiários indicados ou, na ausência destes, aos herdeiros 
legais dos segurados. Em sendo os beneficiários menores de idade, a indenização será paga via assistência ou representação de 
quem de direito.
IMPORTANTE
São riscos cobertos por este Bilhete exclusivamente aqueles expressamente contratados, mediante indicação de Limite 
Máximo de Indenização e prêmio de seguro correspondente. As descrições das coberturas de seguro, incluindo o 
detalhamento dos riscos excluídos, dos direitos e das obrigações do Segurado, bem como dos serviços de assistência 
estão disponíveis nas especificações do bilhete, disponibilizadas para o Segurado no momento da contratação por meio 
eletrônico. Não há carências e franquias para todas as coberturas do seguro. Para a cobertura de Cancelamento de Viagem o 
início de Vigência do Seguro será às 24 (vinte e quatro) horas da data da compra do seguro e termina antes do início da viagem. 
Para as demais coberturas o início e término de Vigência do Seguro serão às 24 (vinte e quatro) horas das datas indicadas no 
bilhete. O período máximo de cobertura do seu seguro viagem será de acordo com o fim de vigência das coberturas contratadas. 
O Segurado, Beneficiário(s) ou seu Representante, poderão por opção, desde que a Seguradora mantenha no(s) local(is) de 
destino de viagem uma rede de serviços autorizada, solicitar a prestação de serviços através do número da Central de 
Atendimento disponível no Bilhete de Seguro. Caso a opção não seja a prestação de serviços, o sinistro deverá ser comunicado 
imediatamente pelo Segurado, Beneficiário(s) ou seu Representante por meio da Central de Atendimento, logo que o saiba(m). 
Em seguida deverão encaminhar à Seguradora os documentos básicos de acordo com a cobertura contratada. A Seguradora 
efetuará a liquidação do sinistro no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega de todos os documentos 
indicados. Caso sua viagem tenha duração prevista superior ou haja alteração do período, será necessário contratar um novo 
seguro para o prazo adicional. Não haverá cobertura para viagens que tenham um prazo de duração superior ao previsto neste 
bilhete. Em caso de impossibilidade do retorno do segurado por evento coberto, o prazo de vigência das coberturas se estenderá, 
automaticamente, até o retorno do segurado ao local de domicílio ou de início da viagem, respeitando o limite do capital segurado 
contratado. 
PERDA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO
Sem prejuízo do que consta nas demais condições deste seguro e do que em lei esteja previsto, o Segurado perderá o 
direito à indenização se agravar intencionalmente o risco e/ou se agir com dolo, fraude ou simulação em prejuízo da 
Seguradora. Se o Segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que influenciem na aceitação do seguro 
ou no valor do prêmio, o direito à indenização ficará prejudicado, além de estar mantida a obrigação do pagamento do 
prêmio vencido. O segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de 
agravar os riscos cobertos pelo Bilhete, sob pena de perder o direito à Cobertura, se ficar comprovado que silenciou de 
má fé.
PROVIDÊNCIAS EM CASO DE SINISTRO
O cliente portador deste Bilhete receberá todas as informações para acionar seu Seguro, incluindo a lista de documentos 
obrigatórios, ao ligar gratuitamente para a Central de Atendimento: (11) 4334-8734 (08h00 às 20h00 – Horário de Brasília). 
A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da entrega de toda documentação exigível para o pagamento da indenização 
devida. No caso de solicitação de documentação complementar, facultada uma única vez à Seguradora em caso de dúvida 
justificável, esse prazo será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente 
atendidas as exigências. O segurado deverá apresentar os documentos necessários para o pagamento da indenização, 
conforme instruções recebidas ao entrar em contato com a Central de Atendimento.
INFORMAÇÕES GERAIS
A contratação do seguro é opcional, sendo possível a desistência da contratação, pelo mesmo meio em que esta ocorreu, desde 
que antes do início da viagem, em até 7 (sete) dias corridos, com a devolução integral do valor pago, ou a qualquer momento, a 
pedido do Segurado, com devolução proporcional do prêmio pago. É proibido condicionar desconto no preço de produto à 
aquisição do seguro, vincular a aquisição de produto à contratação compulsória de qualquer tipo de seguro ou ofertar bens em 
condições mais vantajosas para quem contrata plano de seguro. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do seu 
corretor de seguros no site  www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
Informações, dúvidas, reclamações, cancelamento, alteração de dados do Segurado: SAC 0800-7719719 (24 horas) - 
Atendimento ao Deficiente Auditivo e de Fala: 0800-7719759 - Ouvidoria: 0800-7732527 (Para atendimento, forneça o número do 
protocolo informado pelo SAC. Atendimento de segunda à sexta-feira, exceto em feriados nacionais, de 8h às 18h).
Ao contratar este produto o Segurado concorda ter conhecido e aceito as condições  contratuais e o manual do Seguro Viagem, e 
em recebê-las no ato da contratação por meio eletrônico. No website www.gtaassist.com.br estão disponíveis informações 
completas sobre os benefícios e exclusões de cada cobertura. Este Bilhete de Seguro está vinculado às Condições Gerais e 
Especiais registradas na SUSEP e poderão ser consultadas a qualquer tempo nos sites www.susep.gov.br e  www.sompo.com.br. 
O registro deste plano na SUSEP não implica em incentivo ou recomendação à sua comercialização por parte da Autarquia. 
Central de Atendimento Gratuito SUSEP (exclusivo ao Consumidor): 0800 021 8484 (9h30 às 17h).

Bilhete: 04937519


