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De que forma recebo assistências e reembolsos do
seguro viagem?

A forma de assistência depende do acontecimento que necessite cobertura de seguro viagem.
Porém, de forma geral, são duas formas de recebimento: serviço (ou seja, o segurado não
desembolsa dinheiro) e reembolso (o segurado paga e é reembolsado pela seguradora). Veja
abaixo o que cada categoria signi�ca e quais são os exemplos de sinistro que enquadram.

Serviço: quando a seguradora é acionada, ela cobre os gastos sem que o cliente
desembolse nenhum dinheiro e desde que os custos estejam dentro do valor máximo
de cobertura do seguro. Exemplos: morte acidental, assistência médica por acidente ou
doença súbita, assistência odontológica, repatriação e remoção, repatriação funerária.
Reembolso: casos que o segurado paga a despesa e, na volta da viagem, pede
reembolso das mesmas. Exemplos: compra de medicação prescrita, compra de artigos
de primeira necessidade em caso de atraso ou perda de bagagem, atraso e
cancelamento de voo, proteção de carteira, despesas jurídicas.

ATENÇÃO: as indenizações serão pagas no Brasil, em moeda nacional, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos
necessários para a comprovação ou elucidação do evento, atualizados pelo Índice Geral de
Preços (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da data do evento até a data do efetivo
pagamento pela Seguradora.

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:

Voo de ida e volta: o que acontece ao perder um dos voos?
Recebimento da passagem
Como fazer alterações de data na passagem aérea?

Veja também:

  

 

Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não
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