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Walt Disney World® Resort 
HÓSPEDES DE FÉRIAS

 SDW-0115

Descrição de Cobertura

Plano de Proteção de Viagem 
fornecido aos clientes da

OFERECIDO PELA DISNEY DESTINATIONS, LLC

DESCRIÇÃO DE COBERTURA                                 
Titular da apólice: Disney Destinations, llc
Tabela: atacado personalizado
Número do plano: SDW-0115
Versão: 0115

Tabela de Coberturas e Serviços

As coberturas são limitadas aos valores apresentados 
acima e subscritas pela seguradora Transamerica 
Casualty Insurance Company.

*Os Serviços de Assistência de Viagem e Concierge 
são prestados pelo fornecedor designado, conforme 
listado nesta Descrição de Cobertura. 

Leia na íntegra esta Descrição de Cobertura para 
um resumo de seus termos e condições. 

A cobertura inclui a viagem a partir de e para 
um resort da Disney, desde que as datas dessa 
viagem não ultrapassem os sete dias anteriores ou 
posteriores à estadia no resort.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES                              
Este programa passa a vigorar apenas quando o 
custo referente ao plano tiver sido recebido pelo 
Titular da apólice.  

Guarde este documento como o seu registro de 
cobertura.

Período de 14 dias para avaliação gratuita
Se você não ficar totalmente satisfeito no prazo de 14 
dias após a compra deste plano, o Titular da apólice 
irá reembolsar seus custos com o plano, desde que 
você não tenha iniciado a viagem ou apresentado um 
pedido de indenização. 

CONDIÇÕES DE COBERTURA            
Quem tem direito à cobertura
Qualquer pessoa que adquira uma Viagem Segurada, 
pague pelo respectivo plano e tenha cidadania norte 
americana ou more nos Estados Unidos.

O plano também pode ser adquirido por estrangeiros 
em viagem aos EUA. (se o plano for adquirido através 
da Disney Destinations, LLC).

Quando a cobertura se inicia
Todas as coberturas (exceto cancelamento de viagem 
antes da partida e interrupção de viagem após a partida) 
passam a vigorar na data que ocorrer por último: 1) a 
data em que o pagamento do plano for recebido pelo 
Titular da apólice; ou 2) a data e hora em que você 
começar sua Viagem Segurada (até sete (7) dias antes 
da estadia no resort da Disney); ou 3) à 00h01min. 
(horário oficial local) na data de partida prevista para 
sua Viagem Segurada.

A cobertura para cancelamento de viagem antes da 
partida entra em vigor à 00h01min. (horário oficial 
local) no dia após a data em que o pagamento do plano 
for recebido pelo Titular da apólice. A cobertura para 
interrupção de viagem após a partida entra em vigor 
até sete (7) dias antes da estadia no resort da Disney.

Quando a cobertura termina
Sua cobertura termina automaticamente na data que
ocorrer primeiro:
1. a data em que a Viagem Segurada for concluída;
2. a data de retorno prevista;
3. a data de cancelamento da Viagem Segurada 

coberta pelo plano;
4. a data da sua chegada ao destino de retorno 

em uma viagem de ida e volta, ou ao destino de 
chegada em uma viagem só de ida.

Benefícios do Plano Cobertura máxima 
por pessoa

Cancelamento de viagem Até 100% do custo de 
viagem segurado

Interrupção de viagem Até 100% do custo de 
viagem segurado

Atraso de viagem $600 ($200/dia)

Bagagem e objetos 
pessoais $2.000 ($500/item)

Atraso de bagagem $500

Despesas médicas 
e odontológicas de 
emergência

$25.000

Evacuação de emergência 
e repatriação $100.000

Morte acidental e 
mutilação 24h $25.000

Danos em carro alugado $25.000

Serviços de Assistência 
de Viagem e Concierge* Incluído
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Todas as coberturas previstas no plano serão 
prorrogadas se a sua Viagem Segurada estiver 
totalmente coberta pelo plano e o seu retorno for 
adiado devido a circunstâncias inevitáveis fora do seu 
controle.

Se a cobertura for prorrogada pelos motivos acima 
expostos, ela terminará na data que ocorrer primeiro: 
a data em que você chegar ao seu destino de retorno 
inicialmente programado; ou sete (7) dias após a data 
de retorno prevista.

Em nenhuma hipótese a cobertura será prorrogada 
devido a motivos intencionais sem autorização prévia 
da Travelex Insurance Services.

DEFINIÇÕES                                                    
Na presente Descrição de Cobertura, “você”, “seu”, 
“sua”, “seus” ou “suas” referem-se ao Segurado. “Nós”, 
“nos” e “nosso” ou “nossa” referem-se à empresa que 
fornece a cobertura. Além disso, as palavras e frases a 
seguir são definidas da seguinte forma:

Acidente: um evento súbito, inesperado, involuntário e 
externo que cause ferimentos.

Valor monetário real: o preço de compra menos 
depreciação.

Bagagem: malas, bens pessoais e documentos de 
viagem trazidos por você na Viagem Segurada.

Parceiro de negócios: o indivíduo, na qualidade de 
parceiro, que se junta a você em uma sociedade e 
toma parte na administração do negócio.

Empresa de transporte público: qualquer prestador 
de serviço de transporte por terra, água ou ar 
operado mediante licença para o transporte pago de 
passageiros.

Viagem Segurada: período de viagem para um destino 
fora da cidade onde você reside, até o máximo de 180 
dias.

Parceiro doméstico: pessoa com no mínimo dezoito 
anos de idade em relação à qual você pode comprovar: 
1) interdependência financeira, como contas bancárias 
conjuntas ou cartões de crédito, propriedade conjunta e 
seguro de vida mútuo ou designações de beneficiários 
de pensão; 2) convivência pelo menos nos últimos seis 
meses; e 3) uma declaração de parceria doméstica, 
desde que reconhecida pela jurisdição em que residem.

Tratamentos e procedimentos eletivos: qualquer 
tratamento médico ou procedimento cirúrgico que 
não seja clinicamente necessário, incluindo qualquer 
serviço, tratamento ou material que seja considerado 
pelas autoridades federais, estaduais e locais ou por nós 
como experimentais, ou que não sejam reconhecidos 
como uma prática médica normalmente aceita.

Veículos de luxo: incluem Alfa Romeo, Aston Martin, 
Auburn, Avanti, Bentley, Bertone, BMC/Leyland, BMW 
M Series, Bradley, Bricklin, Cosworth, Citroen, Clenet, 
De Lorean, Excalibre, Ferrari, Fiat, Iso, Jaguar, Jensen 
Healy, Lamborghini, Lancia, Lotus, Maserati, Morgan, 
Opel, Pantera, Panther, Pininfarina, Rolls Royce, 
Rover, Stutz, Sterling, Triumph, TVR, Yugo, Corvette, 
Mercedes Benz, Porsche e MG.

Familiares: incluem as seguintes pessoas (relacionadas 
a você ou ao seu companheiro de viagem): dependente, 
cônjuge, filho, filho do cônjuge, nora, genro, pais, 
irmãos, irmãs, avós, neto, neta, meio-irmão, meia-irmã, 
padrasto, madrasta, sogro(s), cunhado, cunhada, tia, 
tio, sobrinho, sobrinha, guardião, parceiro doméstico, 
filho adotivo ou tutor.

Casa: sua residência principal ou secundária.

Hospital: instituição que atende a todos os seguintes 
requisitos: (1) deve ser operado de acordo com a lei;
(2) deve prestar cuidados médicos, diagnósticos e 
tratamentos 24 horas por dia para pessoas doentes 
ou feridas em regime de internação; (3) deve 
oferecer instalações para cirurgias e diagnósticos 
supervisionadas por médicos; (4) profissionais 
de enfermagem devem estar à disposição ou em 
plantão 24 horas por dia; e (5) os cuidados devem 
ser prestados nas dependências do hospital ou em 
locais previamente estabelecidos.O hospital não é: 
um local de descanso, convalescença, cuidados de 
longo prazo, reabilitação ou outro local para cuidados 
de enfermagem; um local que trate principalmente de 
doenças mentais, alcoolismo ou vício em drogas (ou 
qualquer enfermaria, ala ou outra seção do hospital 
usada para tais finalidades); ou um local que ofereça 
cuidados paliativos (ou ala, enfermaria ou outra seção 
do hospital usada para tais finalidades).

Ferimento: lesões corporais causadas por um acidente 
que: 1) ocorre enquanto sua cobertura está em vigor, 
de acordo com o plano; e 2) exige exame e tratamento 
por um médico. O ferimento deve ser a causa direta 
da perda, deve ser independente de todas as outras 
causas e não deve ser causado por ou resultar de 
doença.

Segurado: pessoa elegível que adquire uma Viagem 
Segurada e paga os valores de plano necessários.

Seguradora: é a Transamerica Casualty Insurance 
Company.

Pagamentos ou depósitos: as quantias efetivamente 
pagas ao Titular da apólice para sua Viagem Segurada. 
O plano cobrirá as despesas pré-pagas e não 
reembolsáveis com passagens aéreas, hotéis, 
cruzeiros e aluguel de carros que não tenham sido 
feitas diretamente com o Titular da apólice, desde que 
os custos do respectivo plano tenham sido pagos. 

Médico: pessoa habilitada a exercer a medicina na 
jurisdição em que ele/ela reside, incluindo quiropraxistas 
e profissionais de medicina cristã. Para a prestação do 
serviço ou tratamento, o médico deve exercer suas 
atividades conforme a especialização que possui, e o 
mesmo não pode ser você, um companheiro de viagem 
ou seu familiar.

Apólice: contrato firmado com o Titular da apólice para 
fornecimento dos benefícios aqui especificados.

Titular da apólice: entidade legal em cujo nome esta 
Apólice é emitida, conforme demonstrado na Tabela de 
Benefícios.

Condição preexistente: doença, enfermidade ou 
outra condição durante os 60 dias imediatamente 
anteriores à data em que o pagamento do plano foi 
recebido pelo Titular da apólice, em função da qual 
você ou o companheiro de viagem ou familiar que lhe 
acompanhará na viagem:
1. recebeu ou foi recomendado a receber um 

diagnóstico, exame ou tratamento médico; ou
2.  tomou ou recebeu uma prescrição de drogas ou 

medicamentos.

O item (2) dessa definição não se aplica à condição que 
seja tratada ou controlada apenas através de drogas 
ou medicamentos prescritos, permanecendo tratada 
ou controlada sem qualquer ajuste ou mudança na 
prescrição ao longo dos 60 dias anteriores à vigência 
da cobertura desta Apólice.

Tabela: é a Tabela de Benefícios mostrada na Descrição 
de Cobertura para cada segurado.
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Data de partida prevista: a data na qual sua 
partida para a Viagem Segurada foi originalmente 
programada.

Data de retorno prevista: a data originalmente 
programada para o seu retorno ao ponto em que sua 
Viagem Segurada começou ou a outro destino final.

Doença: moléstia ou enfermidade física que: 1) 
precisa ser avaliada e tratada por um médico e 2) 
começa enquanto o plano está em vigor. A moléstia 
ou enfermidade física que primeiro se manifesta por si 
só e depois piora ou se torna aguda antes da data de 
vigência deste plano não é considerada doença nos 
termos deste documento e não é coberta pelo plano.

Companheiro de viagem: pessoa que acompanhará o 
segurado durante a Viagem Segurada.

Um líder de grupo ou excursão não é considerado um 
companheiro de viagem, a menos que você esteja 
dividindo as mesmas acomodações com o líder do 
grupo ou excursão.

Despesa comum e habitual: despesas com serviços 
e tratamentos necessários, de valor razoável, para 
tratamento de casos com severidade e natureza 
comparável.  Ela será derivada da despesa média, 
baseada na experiência em uma área relacionada com 
o serviço prestado, e na tabela de honorários MDR 
(Medical Data Research) no valor do 100º percentil.

RESUMO DAS COBERTURAS                                                                   
Benefícios por cancelamento de viagem antes 
da partida
Se você não puder fazer sua Viagem Segurada por 
um dos motivos cobertos, nós iremos reembolsá-lo 
pelos valores perdidos até o limite previsto na Tabela 
e também pelos pagamentos ou depósitos pré-pagos, 
não reembolsáveis e não utilizados que você fez para 
sua Viagem Segurada.

Nós pagaremos seus custos adicionais por causa de 
mudanças na taxa de ocupação por pessoa em planos 
de viagem pré-pagos, desde que a Viagem Segurada 
do seu companheiro de viagem tenha sido cancelada 
devido a um motivo coberto e a sua Viagem Segurada 
não tenha sido cancelada.

Benefícios por interrupção de viagem após a partida
Se você não puder continuar sua Viagem Segurada por 
um dos motivos cobertos, nós iremos reembolsá-lo – 
menos qualquer reembolso pago ou a pagar – pelos 
planos de viagem não utilizados, mais o seguinte:
1. as despesas de transporte adicionais, considerando 

a rota mais curta a partir do ponto em que você 
interrompeu sua Viagem Segurada: (a) até o 
próximo destino previsto, onde poderá recuperar 
o atraso em sua Viagem Segurada; ou (b) até o 
destino final da sua Viagem Segurada; 

2. as despesas de transporte adicionais incorridas ao 
percorrer a rota mais curta até o destino original da 
sua Viagem Segurada, se você se atrasar e sair 
após a data de partida prevista; e

3. seus custos adicionais por causa de mudanças na 
taxa de ocupação por pessoa em planos de viagem 
pré-pagos, desde que a Viagem Segurada do seu 
companheiro de viagem tenha sido interrompida 
devido a um motivo coberto e a sua Viagem 
Segurada continue.

Porém, o benefício previsto nos itens (1) e (2) acima 
não poderá ultrapassar o custo de uma passagem 
aérea só de ida na classe econômica (ou primeira 
classe, se os bilhetes originais eram dessa categoria) 
pela rota mais curta, menos qualquer reembolso pago 
ou a pagar, pelos seus bilhetes originais não utilizados.

Motivos cobertos de cancelamento e interrupção 
de viagem
Há a previsão de cobertura para os seguintes eventos 
fortuitos ou consequências ocorridas durante a vigência 
desta Apólice se houver uma mudança de planos por 
parte de você, algum familiar que viaje com você ou um 
companheiro de viagem:
1. Doença, ferimento ou morte sua ou de seu 

companheiro de viagem e/ou de familiar seu 
ou de seu companheiro de viagem, ou parceiro 
de negócios. A doença deve começar enquanto 
a cobertura estiver em vigor, sendo necessário 
o exame pessoal de um médico no momento 
do cancelamento ou interrupção da viagem. 
Além disso, o médico deve atestar por escrito 
que a doença é incapacitante o suficiente para 
impedir que você inicie ou continue sua Viagem 
Segurada.

2. Atrasos no transporte público devido ao mau tempo 
ou a greves trabalhistas que afetam o transporte 
de pessoas;

3. envolvimento direto em um acidente de trânsito 
enquanto se dirige ao ponto de partida da viagem; 

4. sequestro, rapto, quarentena, participação em júri 
ou intimação para comparecer como testemunha 
em uma contenda judicial, desde que você, 
seus familiares que viajam com você ou o seu 
companheiro de viagem não: 1) sejam parte na 
contenda judicial, ou 2) apareçam como um oficial 
da lei;

5. destruição da sua casa por incêndio, inundação, 
erupção vulcânica, terremoto, furacão ou outro 
desastre natural;

6. destruição do seu local de destino por incêndio, 
inundação, erupção vulcânica, terremoto, furacão 
ou outro desastre natural;

7. convocação para prestação de serviço militar a fim 
de fornecer ajuda ou alívio em caso de desastre 
natural;

8. demissão ou rescisão de contrato involuntária, 
em circunstâncias fora do seu controle. Você 
deve ter trabalhado continuamente para o mesmo 
empregador durante 1 ano antes da rescisão 
ou demissão. Esta disposição não se aplica a 
empregos temporários, prestadores de serviço 
independentes ou profissionais autônomos;

9. você ou seu companheiro de viagem sofrem a 
revogação de uma licença militar previamente 
aprovada ou uma transferência militar.
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Benefícios por atraso na viagem
Se a sua Viagem Segurada sofrer um atraso de 6 horas 
ou mais, nós reembolsaremos você, até o limite previsto 
na Tabela, pelas despesas adicionais razoáveis que 
você realizar com hospedagem, refeições, ligações 
telefônicas e transporte local, enquanto o atraso 
perdurar. Nós não pagaremos benefícios por despesas 
realizadas após o fim do atraso.

O atraso na viagem deve ser causado por ou resultar 
de: qualquer atraso em transporte público, ou; perda 
permanente ou roubo do seu passaporte, documentos 
de viagem ou dinheiro, motivados por circunstâncias 
fora do seu controle; quarentena; sequestro; desastre 
natural ou fechamento de estradas por autoridades do 
governo devido ao mau tempo; acidente de trânsito 
comprovado enquanto se dirige ao ponto de partida da 
viagem; greve não anunciada; desordem civil.

Benefícios por bagagens e objetos pessoais
Nós reembolsaremos você, até o limite indicado na 
Tabela, pela perda direta, roubo, dano ou destruição de 
suas bagagens, passaportes ou vistos durante a sua 
Viagem Segurada. Nós também pagaremos pela perda 
decorrente do uso não autorizado de seus cartões 
de crédito se você tiver cumprido todas as condições 
impostas pelas empresas de cartão de crédito.

Avaliação e pagamento de perdas
O pagamento das perdas previstas no benefício de 
bagagens e bens pessoais serão calculadas com 
base no valor monetário real. Para itens sem recibos, 
o pagamento das perdas será calculado sobre 100% 
do valor monetário real na época da perda. A nosso 
critério, podemos optar por reparar ou substituir sua 
bagagem. Notificaremos você no prazo de 30 dias após 
recebermos o seu comprovante de perda.

Poderemos tomar toda ou parte de uma bagagem 
danificada como condição para o pagamento da perda. 
Em caso de perda de um par ou conjunto de itens, 
iremos: 1) reparar ou substituir qualquer parte para 
recuperar o valor que o par ou conjunto possuía antes 
da perda; ou 2) pagar a diferença entre o valor anterior 
e o valor posterior à perda do objeto.

Itens sujeitos a limitações especiais
Nós não pagaremos mais do que US$500 (ou o limite 
referente a bagagens e bens pessoais, se menor) em 
todas as perdas de joias; relógios; pedras preciosas; 
artigos feitos, no todo ou em parte, de prata, ouro 
ou platina; câmeras, equipamentos de câmera; 
equipamentos e mídias digitais ou eletrônicos; e artigos 
feitos, no todo ou em parte, de pele animal.

Os itens não incluídos acima estão sujeitos a um limite 
de US$500 por item. 

Continuação de cobertura
Se a bagagem, passaportes ou vistos segurados 
estiverem sob a custódia de uma empresa de transporte 
e a entrega estiver atrasada, esta cobertura continuará 
até que a propriedade seja entregue a você. Esta 
continuação de cobertura não inclui a perda causada 
pelo atraso ou resultante dele.

Suas obrigações em caso de perda
Em caso de perda, roubo ou danos à bagagem ou bens 
pessoais, você deve: 1) comunicar imediatamente 
a situação ao gerente do hotel, guia turístico ou 
representante, agente de transporte, polícia local ou 
outras autoridades, obtendo deles um relatório da sua 
perda por escrito; e 2) tomar as medidas razoáveis para 
proteger sua bagagem contra outros danos e fazer os 
reparos temporários que se fizerem necessários. Nós 
reembolsaremos você por essas despesas. Nós não 
pagaremos por outros danos se você deixar de proteger 
a sua bagagem.

Benefícios por atraso de bagagem
Nós reembolsaremos você, até o limite mostrado na 
Tabela, pelos custos razoáveis com roupas e artigos 
pessoais que forem adquiridos caso sua bagagem sofra 
um atraso de 12 horas ou mais durante a sua Viagem 
Segurada. Nós também reembolsaremos você em 
US$25 pelas despesas incorridas durante sua Viagem 
Segurada para agilizar o retorno de sua bagagem em 
atraso. 

Esta cobertura termina após a chegada à sua casa ou 
ao seu destino originalmente previsto.

O valor do benefício pago não poderá exceder o 
máximo indicado na Tabela.

Benefícios por despesas médicas e odontológicas 
de emergência
Nós pagaremos este benefício, até o limite indicado na 
Tabela, para as seguintes despesas cobertas incorridas 
por você, sujeito ao seguinte: 1) as despesas cobertas 
só serão pagas considerando o nível comum e habitual 
de pagamento; 
2) os benefícios serão pagos apenas para despesas 
cobertas resultantes de uma doença que primeiro se 
manifeste ou um ferimento que ocorra durante uma 
Viagem Segurada. 

Despesas cobertas:
1. despesas com os seguintes serviços solicitados 

por médicos: serviços de médicos legalmente 
qualificados e enfermeiros graduados, taxas de 
internação e serviços hospitalares, serviços de 
ambulância local, prescrição de medicamentos e 
serviços terapêuticos incorridos por você no prazo 
de um ano após sua doença ou ferimento;

2. despesas para tratamento odontológico de 
emergência incorridas por você durante uma 
Viagem Segurada. 

Consulte as Definições para saber quais condições 
preexistentes não estão previstas nos benefícios por 
despesas médicas.

Benefícios por evacuação de emergência e 
repatriação
Nós pagaremos este benefício, até o limite indicado na 
Tabela, para as seguintes despesas cobertas incorridas 
por você, sujeito ao seguinte: 

Despesas cobertas:
1. as despesas incorridas por você para solicitações 

médicas de evacuação de emergência, incluindo o 
transporte médico adequado e os cuidados médicos 
necessários durante o trajeto, para o hospital mais 
próximo, quando você estiver gravemente doente 
ou ferido e nenhum cuidado local adequado estiver 
disponível, sujeito à aprovação prévia do Provedor 
de Assistência de Viagem;

2. as despesas incorridas para a evacuação médica 
não emergencial, incluindo o transporte médico 
adequado e os cuidados médicos durante o 
trajeto, para um hospital ou para sua casa, quando 
considerado clinicamente necessário pelo médico 
responsável, sujeito à aprovação prévia do 
Provedor de Assistência de Viagem;

3. as despesas de transporte que não excedam o 
custo de uma passagem aérea de ida e volta em 
classe econômica para o local de internação, para 
uma pessoa escolhida por você, desde que você 
esteja viajando sozinho e fique hospitalizado por 
mais de 7 dias;

4. as despesas de transporte que não excedam 
o custo de uma passagem aérea só de ida em 
classe econômica para sua casa, incluindo as 
despesas de acompanhantes, se você tem até 18 
anos de idade e ficou desacompanhado devido 
à morte ou hospitalização de acompanhante(s) 
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adulto(s), sujeito à aprovação prévia do Provedor 
de Assistência de Viagem;

5. as despesas com passagem aérea só de ida 
em classe econômica (ou primeira classe, se os 
bilhetes originais eram dessa categoria) para sua 
casa, saindo de um centro médico para o qual você 
foi transportado anteriormente, menos quaisquer 
reembolsos pagos ou a pagar por seus bilhetes 
de transporte não utilizados, caso essas despesas 
não estejam cobertas em outras partes do plano;

6. as despesas de repatriação para a preparação e 
transporte aéreo de seu corpo até a sua casa, ou 
até o valor equivalente para um enterro local no 
país onde ocorreu o óbito, se você falecer enquanto 
estiver fora dos Estados Unidos da América.

Suas obrigações em caso de despesas médicas:
Você deve fornecer a nós todas as contas e relatórios 
referentes às despesas médicas e/ou odontológicas 
que serão reivindicadas; você deve fornecer qualquer 
informação solicitada, incluindo, sem limitação, 
explicações sobre benefícios de qualquer outra 
seguradora pertinente; você deve assinar uma 
autorização de paciente para fornecer qualquer 
informação que solicitarmos, a fim de investigarmos 
sua reivindicação.

Benefícios por morte acidental e mutilação 24h
Nós pagaremos este benefício, até o limite indicado 
na Tabela, se você sofrer ferimentos em um acidente 
coberto pelo plano durante a sua Viagem Segurada, 
resultando em uma das perdas listadas abaixo, no 
prazo de 180 dias após o acidente (365 dias no estado 
de Washington). O montante principal equivale ao valor 
do benefício indicado na Tabela.

 Porcentagem do montante  
Perda:  principal a pagar: 
Vida ...................................................................100%
ambos os pés ou visão de ambos os olhos  ...........100%
Uma das mãos e um dos pés ............................100%
Uma das mãos e visão de um olho ...................100%
Um dos pés e visão de um olho ........................100%
Uma das mãos; um dos pés ou visão de um olho.......50%

Caso você sofra mais de uma perda em um mesmo 
acidente, nós pagaremos apenas pela perda com o 
maior benefício.  Entende-se por perda de uma mão 
ou pé como a separação completa na altura ou acima 
da articulação do pulso ou do tornozelo. Entende-se 
por perda da visão de um olho como a completa e 
irrecuperável perda da visão.

Exposição e desaparecimento
Se, em consequência de um acidente coberto 
pelo plano, você for inevitavelmente exposto aos 
elementos e, como resultado dessa exposição, sofrer 
uma perda para a qual os benefícios seriam pagos 
de outra forma; tal perda será coberta nos termos 
deste documento. 

Se você se envolver em um acidente que resulte no 
afundamento ou naufrágio de um meio de transporte 
no qual você estava e seu corpo não for localizado 
dentro de um ano após o acidente, presume-se que 
você faleceu como resultado do ferimento causado 
pelo acidente.

Benefícios por danos em carro alugado
Se você alugar um carro durante sua Viagem 
Segurada e o carro for danificado devido a colisão, 
roubo, vandalismo, vendaval, fogo, granizo, 
inundação ou qualquer outra causa fora do seu 
controle enquanto o carro estiver em sua posse, ou 
o carro for roubado enquanto estiver em sua posse e 
não for recuperado, pagaremos a você o menor dos 
seguintes valores: a) o custo dos reparos e despesas 
de aluguel determinadas pela empresa locadora 
enquanto o carro está sendo reparado; ou b) o valor 
monetário real do carro, até o limite indicado na 
Tabela.  

A cobertura vale para você e o seu companheiro 
de viagem, desde que ambos sejam motoristas 
habilitados e estejam listados no contrato de locação. 
Esta cobertura se sobrepõe a outras formas de 
seguro ou indenização. 

A cobertura não é fornecida para perda devido a:
Suas obrigações em caso de perda:
1. Não comunicar a perda às autoridades locais e 

à empresa locadora de carros.
2. Danos em qualquer outro veículo, estrutura ou 

pessoa como resultado de uma perda coberta
3. Tome todas as medidas necessárias e razoáveis 

para proteger o veículo e evitar maiores danos;
4. Comunique a perda à autoridade local e à 

empresa locadora o mais rápido possível;
5. Obtenha todas as informações sobre qualquer 

outra pessoa envolvida em um acidente, como 
nome, endereço, informações de seguro e 
número da carteira de habilitação.

6. Apresente a nós toda a documentação, como 
contratos de locação, boletim de ocorrência e 
estimativa de danos.

EXCLUSÕES GERAIS DO PLANO                                   
As seguintes exclusões se aplicam à cobertura por 
morte acidental e mutilação:
Nós não pagaremos pela perda causada por, ou 
resultante de, doenças de qualquer tipo.

A exclusão a seguir se aplica às coberturas por 
despesas médicas e odontológicas de emergência, 
cancelamento de viagem, interrupção de viagem e 
atraso de viagem: 
Nós não pagaremos pelas perdas ou despesas 
decorrentes de uma condição preexistente, conforme 
definido no plano, incluindo a morte resultante da 
mesma. Esta exclusão não se aplica aos benefícios 
sob despesas cobertas para evacuação médica de 
emergência ou repatriação de restos mortais previstos 
na cobertura de Proteção Médica.

Dispensa da exclusão de condições preexistentes
A exclusão de condições preexistentes pode ser 
dispensada, desde que você cumpra os seguintes 
requisitos:
1. o pagamento para este plano seja recebido 

concomitantemente ou antes do pagamento/
depósito final para a Viagem Segurada;

2. você não esteja impedido de viajar no momento em 
que fizer o pagamento do plano;

3. você segure todos os custos da Viagem Segurada 
pagos antecipadamente que estejam sujeitos a 
multas de cancelamento ou restrições, e também 
segure o custo de quaisquer contratos posteriores 
adicionados à sua Viagem Segurada dentro de 24 
horas do pagamento destes contratos. 

As seguintes exclusões se aplicam a todas as 
coberturas: 
Nós não pagaremos por qualquer perda prevista no 
plano que tenha sido causada por ou resultante de:
(a) suicídio, tentativa de suicídio ou ferimento 
autoinfligido de forma intencional praticado por você, 
pelo seu companheiro de viagem ou pelo seu familiar 
que viajará com você, em situação de sanidade ou 
insanidade mental (em situação de sanidade nos 
estados de Colorado e Missouri); (b) desordens 
mentais, nervosas ou psicológicas, exceto em caso 
de hospitalização (não se aplica aos benefícios por 
despesas médicas); (c) estar sob a influência de drogas 
ou entorpecentes, exceto quando prescritos por um 
médico; (d) gravidez normal ou parto resultante (exceto 
por complicações na gravidez) ou aborto voluntário; (e) 
participação como atleta profissional durante a Viagem 
Segurada; (f) pilotar ou dirigir em qualquer competição 
automotiva; (g) guerra declarada ou não declarada, ou 
qualquer ação de guerra; (h) desordem civil (não se 
aplica a atraso de viagem), aviso ou alerta de viagem; 
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(i) serviço nas forças armadas de qualquer país; (j) 
operar ou aprender a operar qualquer aeronave, 
como piloto ou tripulante; (k) mergulho, alpinismo, 
bungee jumping, salto livre, paraquedismo, asa-delta, 
parapente ou viagem em qualquer aparelho sustentado 
pelo ar, exceto em uma companhia aérea ou empresa 
de fretamento aéreo operada regularmente; (l) qualquer 
ato criminoso cometido por você; (m) perda ou dano 
causado por detenção, confisco ou destruição pela 
alfândega; (n) Tratamentos e procedimentos eletivos; 
(o) tratamento médico durante ou decorrente de 
uma Viagem Segurada realizada com a finalidade ou 
intenção de garantir um tratamento médico; (p) perda 
decorrente de moléstia, doença ou outra condição, 
evento ou circunstância ocorrida quando o plano não 
está em vigor para você; (q) doença diagnosticada 
para a qual nenhuma recuperação é esperada, que só 
é tratada com paliativos e que traz um prognóstico de 
morte no prazo de 12 meses a contar da sua data de 
vigência; Doença, ferimento ou morte se o seguro for 
comprado após a entrada em um centro de cuidados 
paliativos ou após receber tratamento paliativo.

A exclusão a seguir se aplica às coberturas de 
bagagem e objetos pessoais e atraso de bagagem:
Nós não pagaremos pelos danos sofridos por, ou 
pela perda de: animais; bens utilizados em atividades 
comerciais, negócios ou para a produção de renda, 
mobiliário doméstico, instrumentos musicais, artigos 
quebradiços ou frágeis e equipamentos esportivos, se 
a perda for decorrente do uso dos mesmos; barcos, 
motores, motocicletas, veículos automotivos, aviões e 
outros meios de transporte ou equipamentos, ou peças 
de tais meios de transporte; membros artificiais ou 
outros dispositivos protéticos, dentes artificiais, pontes 
dentárias, próteses, aparelhos dentários, retentores ou 
outros dispositivos ortodônticos, aparelhos auditivos, 
qualquer tipo de óculos, óculos de sol ou lentes 
de contato; documentos ou bilhetes, com exceção 
de taxas administrativas necessárias para reemitir 
bilhetes; dinheiro, selos, ações e títulos, vales postais 
ou ordens de pagamento, valores mobiliários, contas, 
faturas, escrituras, vales-refeição ou cartões de 
crédito, exceto conforme indicado anteriormente; bens 
expedidos como carga ou enviados antes da data de 
partida prevista; contrabando. 

Nós não pagaremos pelas perdas decorrentes de: 
materiais ou artigos defeituosos; desgaste normal, 
deterioração gradual, vício inerente; roedores, 
animais, insetos ou parasitas; roubo ou furto de um 
veículo sem vigilância; desaparecimento misterioso; 
corrente elétrica, incluindo a formação de arco elétrico 
que danifique ou destrua dispositivos elétricos ou 
eletrodomésticos.

DISPOSIÇÕES GERAIS                                              
Beneficiário: Seu patrimônio, a menos que uma 
notificação por escrito informando o beneficiário 
designado seja fornecida ao Administrador do Plano. 

Ocultação ou fraude: Nós não fornecemos 
cobertura se você tiver ocultado ou deturpado 
intencionalmente qualquer fato ou circunstância 
relevante relativa ao plano.

Conformidade com a lei: Qualquer disposição do 
plano que esteja em conflito com as leis do estado 
em que foi emitido será alterada para se adequar à 
legislação desse estado.

Duplicação de cobertura: Você só pode adquirir 
de nós um único certificado para cada Viagem 
Segurada: Se você comprar mais de um certificado 
para uma Viagem Segurada específica, o limite máximo 
de cobertura a pagar será o especificado no certificado 
com o maior nível de benefícios. Nós reembolsaremos 
os pagamentos de plano recebidos de você sob 
qualquer outro certificado.

Alterações no contrato integral: O plano, a adesão em 
grupo e quaisquer outros anexos constituem o contrato 
integral firmado entre nós. Qualquer declaração que 
você faça é uma representação e não uma garantia. 
Nenhuma declaração será utilizada por nós para anular 
ou reduzir benefícios, a menos que a declaração faça 
parte de algum requerimento por escrito ou formulário 
de inscrição. O plano pode ser alterado a qualquer 
momento através de um acordo por escrito firmado 
entre nós. Apenas nosso Presidente, Vice-Presidente 
ou Secretário poderá alterar ou suprimir as disposições 
do plano. Nenhum agente ou qualquer outra pessoa 
poderá alterar o plano ou renunciar a qualquer dos 
seus termos. A alteração será averbada no plano.

Interrogatório sob juramento: Com a frequência que 
se fizer razoavelmente necessária, você ou qualquer 
pessoa que apresente um pedido de indenização no 
âmbito do plano deve submeter-se a um interrogatório 
sob juramento.

Limite máximo de cobertura: O valor máximo do 
benefício para cada pedido de indenização está 
indicado na Tabela, sujeito ao valor do benefício 
individual e ao limite máximo de responsabilidade da 
empresa. O limite total de nossa responsabilidade por 
qualquer evento coberto, em que duas ou mais pessoas 

apresentam um pedido de indenização, está sujeito 
ao valor do benefício individual e ao limite máximo de 
responsabilidade da empresa. Em caso de múltiplos 
pedidos de indenização feitos por você para um único 
evento, os fundos disponíveis serão distribuídos por 
ordem de notificação dos pedidos de cada segurado, 
sujeito às limitações acima.

Limite máximo de responsabilidade: 
Todos os limites são aplicados por Viagem Segurada. 
Nós pagaremos o máximo de US$ 1.000.000 por 
ocorrência para qualquer pessoa segurada nos termos 
do plano.Nosso limite máximo de responsabilidade 
para todas as indenizações decorrentes da mesma 
ocorrência será de US$15.000.000, de acordo com as 
séries de apólices TAHC5000, TAHC6000 e TAHC7000. 

Nós pagaremos o máximo de US$ 1.000.000 por 
ocorrência, de acordo com as séries de apólices 
TAHC5000, TAHC6000 e TAHC7000, para qualquer 
pessoa segurada nos termos destas mesmas séries de 
apólices.

Nosso direito de regresso contra terceiros: 
Nós temos o direito de recuperar todos os pagamentos 
que fizemos das pessoas que possam ser responsáveis 
pela perda. Você e qualquer outra pessoa segurada por 
nós devem assinar todos os papéis e fazer o que for 
necessário para transferir esse direito para nós. Você e 
qualquer outra pessoa segurada por nós não tomarão 
medida alguma após a perda para afetar o nosso 
direito.
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DISPOSIÇÕES SOBRE INDENIZAÇÃO                                                                                                      
Notificação de pedido de indenização: Os pedidos 
de indenização devem ser comunicados por escrito 
no prazo de 30 dias após a ocorrência de uma 
perda coberta. Se a notificação não puder ser feita 
dentro desse prazo, ela deverá ser feita tão logo seja 
razoavelmente possível. A notificação pode ser dirigida 
a nós ou ao nosso agente autorizado. A notificação deve 
incluir o nome do requerente e informações suficientes 
para identificá-lo.

Formulários de pedido de indenização: Quando 
recebermos o pedido de indenização, enviaremos 
a você formulários para apresentação da prova de 
perda. Se os formulários não forem enviados dentro de 
15 dias após recebermos a notificação, o requerente 
deverá comprovar a perda através de uma declaração 
por escrito, na qual indicará a natureza e a extensão 
da perda. Essa declaração deve ser enviada para 
nós dentro do prazo indicado na cláusula sobre 
comprovação de perdas.

Comprovação de perdas: Uma comprovação de 
perda por escrito deve ser enviada para nós no prazo de 
90 dias após a data em que a perda ocorreu. Nós não 
reduziremos ou negaremos um pedido de indenização 
se, por motivos razoáveis, a comprovação de perda 
não puder ser entregue no prazo estipulado.

Em qualquer caso, você deve fornecer a nós a 
comprovação de perda por escrito no prazo de 12 
meses após a data em que a perda ocorreu, a menos 
que esteja legalmente incapacitado.

Exame físico e autópsia: Às nossas custas, temos o 
direito de examiná-lo tantas vezes quanto necessário 
enquanto um pedido de indenização estiver pendente. 
Às nossas custas, podemos solicitar uma autópsia, a 
menos que a lei ou a sua religião proíbam.

Ações judiciais: Nenhuma ação judicial poderá ser 
proposta para o resgate da apólice dentro do prazo 
de 60 dias após a comprovação de perda por escrito 
ter sido apresentada. Nenhuma ação judicial será 
proposta após 3 anos da data em que a comprovação 
de perda por escrito deve ser apresentada. Se um 
limite de tempo previsto no plano for menor do que o 
permitido pelas leis do estado onde você mora, o limite 
será estendido para cumprir o tempo mínimo permitido 
por tal legislação.

Pagamento de indenizações: As indenizações 
previstas no plano serão pagas tão logo a comprovação 
por escrito for recebida.Os benefícios por perda de vida 
serão pagos ao seu patrimônio, ou se este não existir, 
ao seu beneficiário. Todos os outros benefícios serão 
pagos diretamente a você, exceto quando determinado 
de outra forma. Quaisquer benefícios acumulados não 
pagos no momento de sua morte serão pagos ao seu 
patrimônio, ou se este não existir, ao seu beneficiário.
Se você cedeu a outrem os direitos pelos seus 
benefícios, nós honraremos a cessão se uma cópia 
assinada do contrato de cessão for apresentada. Nós 
não nos responsabilizamos pela validade de qualquer 
contrato de cessão.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE VIAGEM E 
CONCIERGE          
Fornecidos pela On Call International

Quando estiver fora dos EUA ou Canadá, ligue para 
nós a cobrar através de um operador local (primeiro 
você deverá digitar o código de acesso internacional do 
país de onde está ligando). 

Dentro dos EUA e Canadá: 1-855-878-9582 
Fora dos EUA e Canadá: 603-328-1322
Your Plan Number: SDW-0115

SERVIÇOS MÉDICOS

Assistência médica – Nossos profissionais multilíngues 
estão disponíveis 24h por dia para fornecer ajuda, 
aconselhamento e encaminhamentos para emergências 
médicas. Nós ajudaremos você a localizar médicos, 
dentistas, ou centros médicos locais.

Consulta médica e acompanhamento – Se você 
estiver hospitalizado, entraremos em contato com você 
e seu médico para monitorar sua condição, a fim de 
assegurar que você receba os cuidados adequados 
e avaliar a necessidade de mais assistência. Nós 
também entraremos em contato com seu médico 
particular e seus familiares em casa quando isso for 
necessário ou solicitado, a fim de mantê-los informados 
de sua situação.

Evacuação médica – Quando clinicamente necessário, 
nós providenciaremos e pagaremos pelo transporte 
apropriado, incluindo acompanhante, se necessário, 
até um hospital, centro de tratamento ou sua casa. 
O pagamento por evacuação médica está disponível 
apenas para sinistros cobertos e até o limite da cobertura 
oferecida na Apólice. Todos os serviços de transporte 
médico devem ser autorizados e providenciados pelo 
fornecedor designado pela Travelex. No caso de uma 
evacuação médica não autorizada, o reembolso pode 
ser limitado ou a cobertura pode ser invalidada.

Pagamentos médicos de emergência – Nós vamos 
ajudá-lo com a antecipação de fundos ou pagamentos 
de garantia (até o limite da Apólice) para um hospital ou 
outro prestador de cuidados médicos, se necessário, 
para garantir a sua admissão, tratamento ou liberação.
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Assistência de prescrição – Nós vamos ajudá-lo com 
a substituição de medicamentos que foram perdidos, 
roubados ou danificados durante a sua Viagem 
Segurada, seja localmente ou através de correio 
especial.

Transporte de dependentes e visitas de familiares – 
Quando um menor de idade (18 anos ou menos) ficar 
desacompanhado em uma Viagem Segurada devido 
a hospitalização ou morte do adulto acompanhante, 
providenciaremos o regresso do menor ao lar, incluindo 
despesas com acompanhantes. Se você estiver 
viajando sozinho e for hospitalizado por 7 dias ou 
mais, providenciaremos o transporte para uma pessoa 
escolhida por você para visitá-lo.

Repatriação de restos mortais – Em caso de morte 
durante uma viagem segurada, nós providenciaremos 
a preparação e transporte do seu corpo até sua casa.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE VIAGEM 24 HORAS

Assistência jurídica 24 horas – Se, enquanto em sua 
Viagem Segurada, você enfrentar problemas legais, 
nós o ajudaremos a encontrar um advogado local. 
Se você for obrigado a pagar uma fiança ou fornecer 
pagamento imediato de taxas legais, vamos ajudá-lo 
a providenciar uma transferência de fundos da sua 
família ou amigos.

Serviços de mensagem – Nós transmitiremos 
mensagens de emergência para seus familiares, 
amigos ou colegas de trabalho. Informaremos você caso 
tenhamos dificuldade em entregar a sua mensagem e 
avisaremos quando a mensagem for recebida. Nós 
também retransmitiremos e-mails ou mensagens de 
texto não emergenciais em seu nome, em qualquer 
momento durante a sua Viagem Segurada.

Serviços de intérprete – Fornecemos serviços de 
intérprete para os principais idiomas e indicaremos a 
você os serviços locais apropriados, se necessário.

Transferência bancária de emergência – Nós 
ajudaremos a providenciar uma transferência bancária 
de emergência (transferência on-line, cheques de 
viagem etc.) de seus fundos ou de amigos e familiares 
em situações emergenciais médicas ou de viagem, 
quando fundos adicionais forem necessários.

Serviços de preparativos de viagem – Nós 
fornecemos informações, ajuda e aconselhamento 
24 horas por dia para o planejamento de sua Viagem 
Segurada, tais como: informações, requisitos e 
substituição de passaportes e vistos; informações ou 
avisos sobre saúde durante a viagem; recomendações 
e exigências de vacinas; informações de contato 
de órgãos governamentais (p. ex., embaixadas, 
consulados e demais departamentos ou agências); 
informações sobre clima e câmbio.

Substituição de bilhetes e documentos de viagem– 
Quando documentos de viagem importantes (como 
passaportes e vistos) forem perdidos ou roubados, 
nós ajudaremos você a substituí-los. Nós também 
ajudaremos você quando os bilhetes da companhia 
aérea ou outros bilhetes de viagem forem perdidos ou 
roubados. Nós o ajudaremos a comunicar oficialmente 
sua perda, reemitindo bilhetes e obtendo o dinheiro 
necessário para essa finalidade (você é responsável 
pelo fornecimento dos valores).

Serviços de Concierge 
• recomendações/reservas de restaurantes, 

compras e hotéis
• informações e reservas de transporte local 

(aluguel de veículo, limusine etc.)
• informações (jogos, placares, cotação de ações, 

sugestão de presentes etc.), recomendações 
e entradas para partidas esportivas, teatros, 
boates e eventos

• informações, indicações e recomendações sobre 
campos de golfe e horários de partidas

• acompanhamento e assistência com o retorno de 
bagagem perdida ou atrasada

Serviços empresariais
• correspondência de emergência e assistência 

para comunicação de negócios
• assistência na localização de serviços 

empresariais disponíveis, tais como: 
• locais com entrega expressa/noturna, cyber 

cafés, serviços de cópia e impressão
• assistência ou organização de conferências por 

telefone ou Internet 
• mensagens de emergência para clientes, sócios e 

outras pessoas (telefone, fax, e-mail, mensagem 
de texto etc.)

• informações em tempo real sobre clima, atrasos 
de viagem e situação de voos

• guia de empresas global para reparos ou 
substituição de equipamentos, serviço de 
garantia etc.

• organização de viagem de emergência

Embora a empresa de assistência se esforce 
para oferecer ajuda e conselhos nas situações 
desafortunadas enfrentadas pelos viajantes, a resolução 
imediata dos problemas pode não ser possível devido 
a questões de disponibilidade e circunstâncias além 
de seu controle. A empresa de assistência empenhará 
todos os esforços necessários para encaminhá-lo a um 
prestador de serviços médicos ou jurídicos adequado. 
A Seguradora, a empresa de assistência e a Travelex 
não poderão se responsabilizar pela disponibilidade, 
qualidade, quantidade ou resultados de qualquer 
tratamento ou serviço médico que você receba, nem 
pela sua incapacidade de obter ou receber tratamento 
médico.
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PROCEDIMENTOS DE SINISTROS                         
Para facilitar a rápida regularização de sinistros:

Cancelamento de viagem: 
Ligue IMEDIATAMENTE para o seu fornecedor 
de viagem e para a administradora do seguro 
indicados nesta Descrição de Cobertura, a fim de 
informar o seu cancelamento e evitar despesas 
não cobertas devido a atrasos na comunicação. A 
administradora do seguro irá orientá-lo sobre como 
obter o formulário adequado, que será preenchido 
por você e pelo médico.

Se você não notificar o fornecedor de viagem e a 
administradora do seguro sobre o seu cancelamento 
no prazo de 72 horas após tomar conhecimento da 
necessidade de cancelar, pagaremos apenas as 
multas de cancelamento a que você estiver sujeito 
no momento em que você souber da necessidade de 
cancelar.  Se você se encontrar clinicamente incapaz 
de notificar o fornecedor de viagem e a administradora 
do seguro no prazo de 72 horas, você deverá notificá-
los tão logo seja clinicamente possível.

Interrupção de viagem: Obtenha atestados com 
os médicos que prestaram o atendimento no país 
onde a doença ou acidente ocorreu. Esses atestados 
devem conter o diagnóstico completo, declarando que 
a doença ou acidente impediu a viagem nas datas 
contratadas. Apresente todos os bilhetes de passagem 
não usados, recibos oficiais etc.

Atraso de viagem:  Obtenha os recibos de qualquer 
despesa adicional (p. ex.: refeições, hospedagem etc.) e 
os envie acompanhados da documentação emitida pela 
fonte que causou o atraso para fins de verificação (isto é, 
empresa de transporte público, boletim de ocorrência etc.)

Bagagem: Em caso de perda, roubo ou danos a 
pertences pessoais, contate imediatamente o gerente 
do hotel, gerente de excursão ou representante, agente 
de transporte ou a polícia local; comunique a ocorrência 
e obtenha uma declaração por escrito. Se a perda for 
da responsabilidade de uma empresa de transporte 
público, apresente a reivindicação primeiramente 
à parte responsável; ou seja, linha aérea, linha de 
cruzeiro, trem etc. Forneça uma cópia do resultado de 
sua reivindicação, junto com as declarações de perda 
por escrito, recibos etc.

Despesas médicas: Obtenha recibos com os 
prestadores de serviço etc., indicando o valor pago, 
e também um relatório do incidente, contendo o 
diagnóstico e o tratamento. Envie suas informações de 
seguro para nós, para que possamos reaver os valores 
de qualquer plano de seguro médico e outros planos 
válidos e recuperáveis nos quais você possa estar 
inscrito.

1.15                             1088077                          SDW-0115

Perguntas sobre o Plano
1-888-246-4967

Das 8h às 17h CST, M-F

Serviços de Assistência 
Emergencial de Viagem e 

Concierge
Dentro dos EUA e Canadá: 1-855-878-9582 

Fora dos EUA e Canadá: 603-328-1322
24 horas por dia, 7 dias por semana

Perguntas sobre pedidos de 
indenização e 

Consultas de andamento
1-888-526-0260

Das 7:30h às 17h CST, M-F

Tenha à mão o número do seu plano: SDW-0115 

Para baixar o formulário de pedido de 
indenização, acesse:

http://www.travelexinsurance.com/SBClaims/

Os formulários preenchidos podem ser 
enviados para: 

Transamerica Claims Administration
Travelex Claims Department

4600 Witmer Industrial Estates, Suite 6
Niagara Falls, NY 14305

Fax: 1-877-367-2496

Este plano foi elaborado pela Travelex Insurance 
Services, Inc.

O seguro de viagem é subscrito pela Transamerica 
Casualty Insurance Company, Columbus, Ohio; NAIC 
#10952 (todos os estados, exceto quando indicado 
de outra forma) sob a série de Apólices/Certificados 
TAHC5000. Nos estados de CA, HI, NE, NH, PA, TN 
e TX, séries de Apólices/Certificados TAHC5100 e 
TAHC5200.  Nos estados de IL, IN, KS, LA, OH, OR, 
VT, WA e WY, formulários de apólice nº TAHC5100IPS 
e TAHC5200IPS. Certas coberturas estão sob as séries 
TAHC6000 e TAHC7000.

Leve esta Descrição de Cobertura com você em sua 
Viagem Segurada. Esta é uma breve descrição de 
cobertura, que apresenta os benefícios e valores de 
cobertura disponíveis para você. Para visualizar o 
formulário apresentado, visite www.travelexinsurance.
com/SBPlans.aspx ou ligue para 1-888-246-4967 para 
obter sua apólice individual nos seguintes estados: 
IL, IN, KS, LA, OH, OR, VT, WA e WY, ou o seu 
Certificado de Grupo em todos os outros estados. Sua 
apólice individual ou o certificado de grupo inclui todos 
os termos e condições da sua cobertura. A cobertura 
não será fornecida se você enfrentou um evento 
que resultou em um pedido de indenização antes de 
comprar o Plano de Proteção de Viagem.

Este plano fornece cobertura para uma viagem 
segurada. Para a compra do seguro de viagem, não é 
necessário comprar qualquer outro produto ou serviço 
com o varejista de viagens. Você pode já possuir uma 
cobertura que ofereça benefícios semelhantes e talvez 
queira comparar os termos desta cobertura com as da 
sua cobertura existente. Se você tiver dúvidas sobre a 
sua cobertura atual, chame sua seguradora ou agente. 
O varejista de viagens não é qualificado para responder 
a perguntas sobre benefícios, exclusões ou condições 
do seguro de viagem. Travelex Insurance Services, Inc. 
9140 West Dodge Road, Suite 300, Omaha, NE 68114. 
Ligação gratuita: 1-888-246-4967. 
Email: customerservice@travelexinsurance.com.

Residentes da Califórnia: Departamento de Seguros 
da Califórnia: Linha direta de atendimento ao cliente 
(ligação gratuita): 1-800-927-7357. Travelex CA – 
Licença nº 0D10209

Residentes de Maryland: Para registrar uma 
queixa com o Departamento de Seguros de 
Maryland, ligue para 1-800-492-6116 ou visite 
www.mdinsurance.state.md.us

Residentes de Nova York: O corretor licenciado 
representa a seguradora para fins de venda. A 
compensação paga ao corretor pode depender da 
apólice selecionada, das despesas dos corretores ou 
do volume do negócio. O comprador pode solicitar e 
obter informações sobre a compensação do corretor, 
salvo quando a lei dispuser em contrário.


