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No do Bilhete / Ticket Insurance Nome do Produto / Product Name Processo SUSEP / Product SUSEP Number 

XXXXXXXX 

 
Data de Emissão / Issuance Date 

02/08/2016 (dd/mm/yyyy) 

Seguro de Bens Custeados 

Através do Cartão Segurado 
XXXXXX 

 
 

Início de vigência às 24h de/Effective date Término de vigência às 24h de/Expire Date 

02/08/2016 (dd/mm/yyyy) 11/08/2016 (dd/mm/yyyy) 
 

 
 

 

Ramo / SUSEP LOB Descrição do Ramo / LOB Description 

0171 Riscos Diversos 
 

 

 

 
 

Nome da seguradora / Company Name  CNPJ / Company registration Number Registro SUSEP / SUSEP Number 

AIG Seguros Brasil, S.A. 33.040.981/0001-50 08737 

 
 

 

 
 

 
02/08/2016 (dd/mm/yyyy) 

Data de Retorno / Return Date 

11/08/2016 (dd/mm/yyyy) 
 

Empresa de Locação de veículos / Rental Company 

Sixt 
Lugar de Aluguel / Rental Place 

ESTADOS UNIDOS 
 

Período do Aluguel (dias) / Rental Period Categoria do Veículo alugado / Vehicle Category 

9 SUV4x4 
 

 

 

 
 

   
XXXXX XXX XXX

 

   
BRASIL XXX XXX 

 

  

XXX XXX 
 

   
Rio de Janeiro RJ XXX

 

  
XXX MasterCard Black 

 

Internacional 
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USD($) – Dolar dos EUA BRL (R$) – Real Brasil 
 

 

CAPITAL SEGURADO / Sum Insured Information 
 

 
 

Cobertura 

 
Capital Segurado 

Individual (1)
 

 
 

Âmbito da cobertura 

Prêmio 

Liquido 

(em R$) 

 
IOF (em 

R$) 

Prêmio 

Total 

(em R$) 

 
Roubo ou Furto Qualificado de 

bens, comprados com o cartão 

segurado, ocorrida dentro do 

veículo alugado na guarda do 

Pessoa Segurada. 

 

$ 75,000.00 

 
R$ 247,500.00 

 

até 9 dias a partir da 

data do aluguel 

 
 
 

* 

 
 
 

* 

 
 
 

* 

 

Responsabilidade civil devido a 

danoa materiais ocasionados na 

guarda do veículo alugado. 

$ 75,000.00 

 
R$ 247,500.00 

até 9 dias a partir da 

data do aluguel 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

Prêmio Total a Pagar (* ) Prêmio pago integralmente pela M asterCard 

(1) A seleção de benficios no seu cartão pode variar de acordo com o banco emissor para obter mais detalhes, consulte o seu intitucion financeira. 
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ATENÇÃO: Leia atentamente as condições contratuais, observando seus direitos e 

obrigações, bem como o limite de capital segurado contratado para cada cobertura. 

A aceitação deste seguro estará sujeita à análise do risco. 

Este material contém apenas um resumo do seu seguro, consulte todas as outras informações 
em     http://www.mastercard.com/sam/pt/guia_de_beneficios/index.html 

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site 
www.susep. gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou 
CPF. 

O registro deste plano na SUSEP, não implica por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendação à sua comercialização. 

O segurado poderá entrar em contato com a SUSEP através do telefone 0800 021 8484. 

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela 
fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar 
aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 

A íntegra das Condições Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP.  
www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paride Della Rosa 

AIG Seguros Brasil S.A. 
 
 

 

 
 

 

 

Toda informação fornecida pelo portador do cartão é de responsabilidade do mesmo, bem como suas 

consequências pela prestação das mesmas. 

 

Esse bilhete possui documento complementar com informações a respeito das condições do Seguro. 

http://www.mastercard.com/sam/pt/guia_de_beneficios/index.html
http://www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1
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Para dar entrada em um ocorrência/sinistro ou para obter mais informações sobre qualquer um desses 

serviços: 
 
 

     Por email 
Pode enviar um e-mail de seu Notebook, 

Tablet, ou Celular, para o seguinte 

E-mail: mcresponse@ufac-claims.com 

Informar nome completo, e número de 

telefone para retornar a ligação pais que se 

encontra e número de bilhete de seguro 

Por tefelone fixo 

Pode ligar para o número gratuito do 

MasterCard Gloďal ServiĐe™ 

0800-892-1671 

Ou ligue a cobrar para os Estados Unidos: 

1-636-722-8883 (Inglês) 

1-636-722-8881 (Português). 

 
 
 
 
 

Por fax 

Pode enviar um fax a: 

1-216-617-2910 

Por correio postal 

Pode enviar um correio postal a: 
 

MasterCard Benefits Assistance Center 

c/o Program Administratorat Sedgwick 

Claims Management Services Inc. 

PO Box 89405 

Cleveland, OH, 44101-6405 

mailto:mcresponse@ufac-claims.com
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Este seguro é opcional. 

É proibido condicionar desconto no preço do bem à aquisição do seguro. 

O segurado poderá desistir do seguro contratado no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da 

emissão do bilhete, exercendo  seu direito  pelo mesmo meio  utilizado para contratação, sem 

prejuízo de outros meios disponibilizados. 

Este documento é parte integrante do bilhete de seguro. A AIG Seguros incentiva a leitura 

completa das Condições Gerais do Seguro que pode ser encontrada no site www.aig.com.br e no 

site da Susep: http://www.susep.gov.br/menu/servicos -ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-   

de-produtos. 

 

1. COBERTURAS 

 
1.1. COBERTURA BÁSICA 

 

1.1.1. ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS, COM PRADOS COM O CARTÃO SEGURADO, 

OCORRIDO DENTRO DO VEÍCULO ALUGADO NA GUARDA DO SEGURADO 

Respeitado o LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) contratado para esta garantia, e 

respeitados os RISCOS EXCLUÍDOS do item 2 e seus subitens, esta cobertura contempla 

indenização em caso de Roubo ou Furto Qualificado de bens comprados através do Cartão 

Segurado e desde que o  evento tenha ocorrido  dentro do  Veículo Alugado, em 

consequência de evento conforme definições abaixo: 

a) Roubo: conforme definição no artigo 157 do Código Penal e seus incisos, trata-se de 

subtração de coisa móvel alheia, para si ou  para outrem, mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência. 

b) Furto Qualificado: conforme definição no artigo 155 do Código Penal no parágrafo 4º, 
trata-se de subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, com destruição ou 

rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança, ou mediante 

fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de duas ou 

mais pessoas. 
 

 
1.2. COBERTURA AGREGADA 

A  contratação  desta  cobertura  será  opcional.  Em  caso  de  contratação  desta,  haverá  a 

obrigatoriedade na contratação da cobertura básica. 
 

1.2.1. RESPONSABILIDADE CIVIL DEVIDO A DANOS M ATERIAIS OCASIONADOS NA GUARDA DO 

VEÍCULO ALUGADO 

Respeitado o LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) contratado para esta garantia, e 

respeitados os RISCOS EXCLUÍDOS do item 9 e seus subitens, a Seguradora reembolsará o 

Segurado, durante o período de cobertura do seguro e desde que o Segurado tenha alugado o 

veículo através do Cartão  Segurado, os valores relativos às despesas incorridas por 

Responsabilidade Civil em função dos Danos Materiais causados exclusivamente ao Veículo 

http://www.aig.com.br/
http://www.susep.gov.br/menu/servicos
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Alugado, enquanto sob guarda do Segurado, de acordo com os Eventos cobertos definidos a 

seguir: 

a) Capotagem do Veículo Alugado; 

b) Colisão do Veículo Alugado com outro objeto; 

c) Colisão do Veículo Alugado em decorrência de Roubo ou Furto do mesmo; 

d) Vandalismo ocorrido / causado ao Veículo Alugado; 

e) Incêndio Acidental ocorrido / causado ao Veículo Alugado; 

f) Colisão do Veículo Alugado decorrente de Evento terrorista; 

g) Danos físicos causados ao Veículo Alugado resultantes de chuva de granizo, relâmpago, 

inundações ou outras causas climáticas relacionadas. 

 
1.2.2. Salvo convenção em contrário, o presente seguro abrange também as hipóteses de  

Roubo ou Furto total do Veículo Alugado, desde que o Segurado tenha alugado o veículo através 

do Cartão Segurado. 

 
1.2.3. A cobertura deste seguro é estendida aos danos por colisão a equipamentos ou 

acessórios instalados em furgões para auxílio de motorista com deficiência física, desde que: 

a) o referido furgão seja um Veículo Alugado e a responsabilidade por este dano seja definida no 

contrato de locação do Veículo Alugado e; 

Respeitadas estas Condições Gerais, incluindo mas não se limitando aos Riscos Excluídos, a 

Cobertura da cláusula 1.2.1. acima é destinada exclusivamente ao reembolso de despesas relativas 

aos danos causados a Veículos Alugados pelo Segurado por meio do Cartão Segurado, enquanto 

tal veículo estiver sob a guarda do Segurado, não se aplicando, portanto, a veículos próprios e 

veículos de terceiros que não sejam Locadora de Veículos.b) o Segurado tenha alugado o veículo 

através do Cartão Segurado. 

 

 
2. Riscos Excluídos 

 

2.1. Bens E Objetos Não Cobertos: 

2.1.1. Danos materiais, corporais e morais causados a Terceiros em qualquer situação; 

2.1.2. Danos materiais, corporais e morais causados a passageiros e motorista autorizado do 

Veículo Alugado; 

2.1.3. Ato   proposital   do   Segurado,   seu   cônjuge   ou   companheiro,   filhos,   parentes, 

empregados, Beneficiário, seu representante, ou de que em proveito deles atuar; 

2.1.4. Prejuízos financeiros pela paralisação do veículo, mesmo quando causados por Risco 

coberto; 

2.1.5. Eventos que não sejam decorrentes de colisão, capotagem, abalroamento, vandalismo, 

incêndio acidental, granizo, alagamento ou outras causas relacionadas ao tempo atmosférico, 

causados ao Veículo Alugado; 

2.1.6. Quaisquer bens ou acessórios no interior ou instalado no veículo, exceto se coberto, 

conforme itens 1.1.1 e 1.2.1.2 destas Condições Gerais; 

2.1.7. Custos relativos à blindagem do veículo Segurado; 

2.1.8. Trânsito por trilhas, estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego, ou de 

areias fofas ou movediças, bem como por praias e regiões ribeirinhas; 
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2.1.9. Desgastes decorrentes do uso das falhas de material, dos defeitos mecânicos e/ou da 

instalação elétrica do veículo Segurado, e perdas ou danos originados por falta de manutenção, 

defeitos de fabricação e ou de projeto; 

2.1.10. Queda, deslizamento ou vazamento, sobre o veículo, da carga e/ou dos objetos por ele 

transportados; 

2.1.11. Despesas/reparos do veículo existentes anteriormente ao Sinistro, que não  sejam 

estritamente necessárias para que o veículo retorne as condições anteriores ao Sinistro; 

2.1.12. Desvalorização do valor do veículo, em razão da remarcação do chassi; 

2.1.13. Animais de propriedade do Segurado, Principal Condutor ou de seus ascendentes, 

descendentes, cônjuge ou irmão; 

2.1.14. Responsabilidades assumidas pelo Segurado por acordos ou convenções; 

2.1.15. Roubo, Furto, Perda ou qualquer dano a qualquer bem deixado sob guarda ou custódia 

do Segurado, que não seja o veículo alugado; 

2.1.16. Plantas, projetos, manuscritos, modelos, debuxos e moldes, livros de contabilidade, 

certidões, registros e documentos de qualquer espécie; 

2.1.17. Bebidas, comestíveis, perfumes, cosméticos, remédios e semelhantes; 

2.1.18. Bens de Terceiros; 

2.1.19. Veículos motorizados, exceto o Veículo Alugado objeto deste seguro, embarcações, 

barcos a motor, aviões, motocicletas, bicicletas e similares, bem como suas peças, componentes 

e acessórios; 

2.1.20. Serviços profissionais, inclusive o desempenho do trabalho ou da manutenção; reparo 

ou instalação dos produtos, dos bens, ou da propriedade; conselho profissional de algum tipo, 

inclusive a informação ou serviço ou a conselho fixado de alguma linha de ajuda ou  de 

sustentação; ou sustentação técnica para o software, hardware ou outros periféricos; 

2.1.21. Ocorrências cobertas que tenham ocorrido antes do período de vigência ou após o 

período de Vigência do Bilhete de Seguro; 

2.1.22. Perdas ou danos causados intencionalmente pelo Segurado; 

2.1.23. Perdas devido a guerras, invasões, ações de inimigos estrangeiros, operações bélicas ou 

militares ou operações de hostilidade (mesmo que a guerra tenha sido declarada ou não), 

guerra civil, rebelião, revolução, insurreição, comoção civil, revolta, usurpação poder militar, 

guerra marcial, terrorismo ou motim, saldo quando contratada a cobertura específica; 

2.1.24. Perdas ocorridas devido ordem de qualquer autoridade pública ou do governo; 

2.1.25. Perdas ocorridas devido à utilização de armas químicas de destruição em massa, 

utilização de armas químicas ou armas nucleares; 

2.1.26. Perdas causadas direta ou indiretamente por qualquer risco não descrito nas 

coberturas; 
 

2.2. Prejuízos Não Indenizáveis 

2.2.1. Este seguro não cobre perdas ou danos causados direta ou indiretamente por: 

2.2.2. Extorsão, apropriação indébita, estelionato; 

2.2.3. Despesas com elaboração de laudos, cópia de documentos e orçamentos; 

2.2.4. Sabotagem, insurreição, hostilidade ou de guerra, rebelião, revolução, confisco, 

nacionalização, destruição ou requisição decorrente consequente de qualquer ato de 

autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, nacional ou estrangeira, salvo prestação de 

serviço militar ou atos de humanidade em auxílio de outrem; 

SEGURO DE VEÍCULOS DE LOCADORA BILHETE 
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2.2.5. Radiações ionizantes, contaminação por radioatividade de qualquer tipo; inclusive 

combustível ou resíduo nuclear resultante de combustão de material, ou de armas nucleares. 

Entende-se por "combustão" qualquer processo autossustentado de fissão nuclear; 

2.2.6. Sinistro decorrentes de má-fé, fraude, simulação, atos ilícitos dolosos ou por culpa 

grave equiparável ao  Dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário  ou pelo seu 

representante legal, de um ou de outro. Nos seguros contratados por pessoas jurídicas, a 

exclusão descrita anteriormente neste cláusula, aplica-se aos sócios controladores, aos seus 

dirigentes e administradores legais, aos Beneficiários e aos seus respectivos representantes; 

2.2.7. Quaisquer ocorrências em veículos próprios do Segurado; 

2.2.8. Quaisquer ocorrências em veículos de terceiros que não sejam Locadora de Veículos; 
 
 

2.3. Fica entendido e acordado que este seguro não cobre qualquer prejuízo, dano, 

destruição, perda e/ ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza 

ou interesse, desde que devidamente comprovado pela Seguradora, que possa ser, 

direta ou indiretamente, originado de ou consistir em: 

2.3.1. Infidelidade de funcionários, registrados ou não, caseiros, prestadores de serviço e 

similares; 

2.3.2. Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador 

e/ou sistema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente 

interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data 

de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data; 

2.3.3. Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou 

de terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade 

ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de 

reconhecimento, interpretação ou processamento de datas de calendário; 

2.3.4. Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os 

circuitos eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas 

embutidos, hardwares (equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados em 

equipamentos computadorizados) firmwares (programas residentes em equipamentos 

computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamentos de dados, 

sistemas ou equipamento de telecomunicações, ou qualquer outro equipamento similar, sejam 

eles de propriedade do Segurado ou não. 

 

 
2.4. Riscos Excluídos para a Cobertura Básica Roubo ou Furto Qualificado de Bens, 

Comprados com o Cartão Segurado, ocorrido dentro do Veículo Alugado: 

2.4.1. Além dos Riscos Excluídos, constantes no item 9 e seus subitens, este seguro Não Cobre 

ainda: 

a) Furto simples, estelionato, extravio, perda ou simples desaparecimento dos bens; 

b) Objetos deixados fora do Veículo Alugado; 

c) Objetos não comprados através do Cartão Segurado. 

SEGURO DE VEÍCULOS DE LOCADORA BILHETE 
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2.4.2. Não Estarão Elegíveis a esta Cobertura, Salvo Em Caso De Definição Contrária: 

a) Qualquer veículo motorizado: incluindo automóveis, barcos e aviões, e qualquer 

equipamento e/ou peça necessária para sua operação e/ou manutenção; 

b) Cheque(s) de viagem, títulos, dinheiro em espécie e/ou cheques, quaisquer papéis que 

representam valor, bilhetes de qualquer tipo, instrumentos negociáveis, barras de ouro ou 

prata, moedas ou selos raros ou preciosos, plantas, animais, itens consumíveis, itens perecíveis 

e serviços; 

c) Obras de arte, coleções em geral, peles, gemas, raridades, antiguidades, joias, peles, canetas, 

lapiseiras, isqueiros, relógios, armas de qualquer natureza, livros considerados como raros, 

artigos fabricados de ou contendo ouro ou outros metais preciosos e/ou pedras preciosas; 

d) Itens que o segurado alugou ou arrendou; 

e) Itens usados, reconstruídos, reformados ou refabricados no momento da compra; 

f) Despesas com transporte e manuseio ou custos relacionados à instalação e montagem; 

g) Itens comprados para revenda ou para uso profissional ou comercial; 

h) Perdas causadas por pragas, insetos, cupins, mofo, fungos, bactérias ou ferrugem; 

i) Perdas causadas por falha mecânica, elétrica, de software ou de dados, incluindo, mas não se 

limitando a interrupções no abastecimento de energia elétrica, sobretensão, blecaute total ou 

parcial ou falhas em sistemas de satélites e telecomunicações; 

j) Itens danificados devido ao desgaste normal, a defeitos inerentes ao produto ou uso normal 

(como, mas sem se limitar a equipamentos para esportes ou recreação); 

k) Itens que o segurado danificou através de alteração (incluindo corte, serra, e modelação); 

l) Itens deixados sem supervisão em locais nos quais o público geral tem acesso; 

m) Perda causada ou relacionada a evento nuclear, biológico ou químico; 

n) Cartões comercializados conjuntamente com varejistas tradicionais ou on-line, 

distribuidores, atacadistas, fabricantes de produtos, grupos/clubes de compra ou clubes de 

associação. 

A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo de contrato de 

seguro que com ela conflite ou que dela divirja. 

 
 

3. Disposições Finais 

3.1. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou 

recomendação à sua comercialização. 

3.2. A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco. 

3.3. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site 

www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ 
ou CPF. 

SEGURO DE VEÍCULOS DE LOCADORA BILHETE 
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3.4. Consulte as Condições Gerais do seu seguro na íntegra no site www.aig.com.br no site da 

Susep: http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta- 
publica-de-produtos. 

3.5. Para os casos não previstos nas Condições Gerais, serão aplicadas as leis que 

regulamentam os Seguros no Brasil. 

3.6. Central de Atendimento AIG: 0800 702 6120. 

3.7. Central de Atendimento Susep: 0800 021 8484 das 09h30 às 17h00. 
 

v. Junho 2016 
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