
SEGURO VIAGEM

Sabemos que acidentes e problemas de saúde 
são imprevisíveis. O Seguro Viagem é uma 
ferramenta bem popular que facilmente pode ser 
contratada pela internet, mas a verdade é que é 
preciso se ter cuidado.

Ao viajarmos, além de pesquisar os roteiros e 
lugares famosos para comer e passear, se faz 
necessário buscar informações sobre custos de 
emergências, médicos e dentistas na região que 
estará.

O viajante deve contratar o seguro com, 
no mínimo, o mesmo tempo de duração da 
viagem. Como atrasos de companhias aéreas e 
imprevistos podem acontecer, sugerimos que o 
contrato seja feito por dois dias a mais, ou seja, 

dois dias após a data programada para o retorno. 
Assim você estará garantido!

Os seguros de viagem cobrem, principalmente, 
atendimentos médicos de urgência e emergência. 
Entretanto eles oferecem outras garantias 
para os usuários, como indenização no caso de 
extravio de bagagem, repatriação do corpo em 
caso de morte e até funeral.

Como contratar?
A plataforma da Globus Seguros 
proporciona conforto e agilidade. A 
cotação e a contratação é on line sem 
burocratização, de forma rápida e eficiente.

Disclaimer:
Os produtos distribuídos pela Globus Corretora de Seguros Ltda , com código Susep 102029916-8 e inscrita no CNPJ sob 23.568.676/0001-81, proveem 
de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site da SUSEP www.susep.gov.br, por meio 
do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ

Pacote de Assistência

• Atendimento médico e odontológico 24h;
• Seguro no caso de interrupção ou 

cancelamento da viagem, em caso de 
emergência médica;

• Indenização no caso de extravio de bagagem;
• Visita ao segurado hospitalizado;
• Acompanhante em caso de hospitalização 

prolongada;
• Despesas farmacêuticas;
• Hospedagem após alta hospitalar;
• Remarcação de passagem para regresso;

• Repatriação médica e funerária, que garante 
o retorno do viajante ao Brasil tanto em caso 
de doença e acidente quanto em caso de 
falecimento;

• Assistência funeral;
• Indenização no caso de morte;
• Indenização no caso de invalidez permanente 

ou total;
• Localização de bagagem extraviada;
• Despesas jurídicas;
• Pagamento antecipado de fiança.


