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INTRODUÇÃO  
 

Este manual tem por objetivo descrever ao segurado as assistências e 

benefícios contratados do Pacote de Assistências disponível no Seguro 

adquirido, que a SulAmérica oferece em parceria com a Mondial.  

 

 

Importante: 

Os serviços de Assistência não constituem coberturas de seguro e, 

portanto, não há indenização ou reembolso de qualquer despesa 

efetuada, direta ou indiretamente, pelo Segurado ou seus 

Beneficiários, como antecipação, extensão ou realização de 

serviços. 

 

Os serviços em questão somente serão prestados em situações 

emergenciais, que se caracterizem como um dos eventos previstos 

neste manual e devem ser previamente solicitados para a 

Assistência 24 horas, a fim de que esta autorize e/ou organize a 

prestação dos mesmos. Os serviços organizados sem autorização 

prévia ou participação da Assistência 24 horas não serão 

reembolsados ao usuário ou a quem tiver feito qualquer pagamento 

em nome deste. 

 

O segurado deverá ser o principal condutor e proprietário do 

automóvel, a prestação de serviço será efetuada mediante 

apresentação de documento probatório. 

 

Para solicitar os serviços de Assistência Automóvel, basta acionar 

Assistência 24 horas pelos telefones: 

 

4090 1073 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 

0800 778 1073 (Demais localidades) 

55 11 4126 9317 (Exterior) 
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ASSISTÊNCIA AUTOMÓVEL  
 

Esta assistência é ideal para o segurado SulAmérica, que tem um veículo 

particular (automóvel de passeio). O segurado receberá apoio contando 

como reboque, chaveiro, entre outros serviços descritos abaixo: 

 

REPARO MECÂNICO APÓS PANE  

Tentativa de reparo no local após pane caso o veículo estiver 

completamente imobilizado. A Assistência não cobrirá custos com peças de 

reposição, ficando estes a cargo do Cliente beneficiário.  

Limite: 03 utilizações/vigência;  

 

REBOQUE APÓS PANE OU ACIDENTE  

Reboque após pane caso o veículo esteja completamente imobilizado ou 

após acidente. Será fornecido 01 reboque por ocorrência até a oficina 

credenciada mais próxima em um raio máximo de “200” km. Não existindo 

nenhuma oficina credenciada disponível, será providenciada a guarda do 

veículo até a localização de uma oficina.  

CONDIÇÃO DO SERVIÇO: (Este serviço não contempla os casos de Pane 

Seca, Atolamento e Içamento).  

Limite: 03 utilizações/vigência; 200 KM.  

 

REBOQUE APÓS PANE SECA  

Para os casos de falta de combustível será enviado um reboque até o local, 

que será responsável pelo transporte do veículo até o posto de gasolina 

mais próximo em um raio máximo de “25” km.  

CONDIÇÃO DO SERVIÇO: (O custo do combustível será por conta do 

segurado).  

Limite: 03 utilizações/vigência;  

 

SERVIÇOS DE CHAVEIRO  

Chaveiro (mão de obra) em casos de perda ou quebra da chave, tentativa 

de roubo ou chaves trancadas no interior do veículo. O custo do conserto da 

fechadura danificada será de responsabilidade do Cliente beneficiário.  

CONDIÇÃO DO SERVIÇO: Este serviço se refere ao padrão clássico de chave 

(sem codificação, etc.); nos demais casos, o segurado conta com envio de 

reboque automaticamente, respeitando as mesmas limitações do reboque 

contratado.  

Limite: 02 utilizações/vigência; R$ 120,00/acionamento. 

 

Âmbito Geográfico  

Os serviços serão prestados em território nacional. Caso na cidade não 

exista a infraestrutura necessária para a prestação dos Serviços, o Usuário 

será instruído pela Assistência 24 horas como proceder, observando em 

qualquer caso os limites previstos para cada serviço. 
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Não estão cobertos por esta assistência: 
 

➢ Serviços providenciados diretamente pelo usuário ou terceiros, sem 
prévio contato com a Assistência 24 horas; 
 

➢ Ocorrências fora dos âmbitos definidos; 
 

➢ Eventos ocorridos com veículos utilizados para fins comerciais; 
 

➢ Atendimento em decorrência da prática de competições esportivas, 

provas de velocidade, “rachas” ou corridas por espírito de emulação; 
 

➢ Acidentes produzidos por ingestão intencional de tóxicos, narcóticos 
ou bebidas alcoólicas; 
 

➢ Mão de obra para reparação do veículo (exceto nos casos de conserto 
no local); 

 
➢ Não estão incluídos veículos destinados a transporte público de 

mercadoria ou passageiros, de aluguel; 

 
➢ Consertos de pneus; 

 
➢ Substituição de peças defeituosas no veículo; 

 

➢ Fornecimento de qualquer material destinado à reparação do veículo; 
 

➢ Fornecimento de combustível; 
 

➢ Serviços de assistência para terceiros; 

 
➢ Despesas ou prejuízos decorrentes de roubo ou furto de acessórios 

do veículo, bagagem e objetos do usuário e/ou seus acompanhantes; 
➢ Serviços que impliquem o rompimento de lacres quando o veículo 

estiver na garantia de fábrica; 
 

➢ Assistências em que o usuário oculte informações necessárias para a 

prestação do serviço ou descaracterização proposital de um fato 
ocorrido; 

 
➢ Automóveis que estiverem sendo utilizadas para prática de atividades 

off-road, trilhas, passeios em dunas, ou locais de difícil ou impossível 

acesso para o veículo de reboque, como montanhas, praias, 
encostas, ou outro local que não possua via pública de acesso; 

 
➢ Despesas médicas, hospitalares ou com medicamentos ficarão por 

conta do usuário 
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CANAIS DE ATENDIMENTO 
 

Para tirar dúvidas, acionar as assistências e pedir mais informações sobre 

os serviços descritos nesse manual, a SulAmérica disponibiliza uma central 

preparada para lhe prestar o melhor atendimento. 

 

Assistência 24 horas  

4090 1073 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 

0800 778 1073 (Demais localidades) 

55 11 4126 9317 (Exterior) 

 

Central de Serviços 

4004 4935 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 

0800 726 4935 (Demais localidades) 

 

SAC 

0800 722 - 0504 

0800 702 2242 (portadores de necessidades especiais) 

 

Ouvidoria 

0800 725 3374 

 

Site 

 

sulamerica.com.br 

 

 

 

 

 


