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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 da 

motocicleta, a prestação de serviço será efetuada mediante 

apresentação de documento probatório. 

 

 
Para solicitar os serviços de Assistência Motocicleta, 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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Serviços Assistência Motocicleta:  
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ASSISTÊNCIA MOTOCICLETA - BASIC  
 

Esta assistência é ideal para o segurado SulAmérica, que tem uma 
motocicleta (moto). A vítima receberá apoio contando com despachante, 

reboque, serviço de chaveiro, entre outros serviços descritos abaixo: 
 

 
 

DESPACHANTE  

O Despachante será encarregado de fazer requerimentos, 

encaminhamentos e dar início a trâmites burocráticos junto a órgãos 

da administração pública. Será indicado para a baixa da documentação do 

veículo, como:  

- Obtenção da certidão policial de não localização do veículo;  

- Retirada do boletim de ocorrência.  

- Obtenção da certidão negativa de multas  

- Formulação do pedido de isenção do IPVA.  

No exterior, este serviço será prestado por um profissional capacitado para 

resolução destes tramites no país.  

Limite de utilização: 01 utilização/vigência; R$ 120,00/utilização.  

 

MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO  
Em caso de pane, acidente, roubo ou incêndio, será colocado à disposição 

do Cliente beneficiário e de seus acompanhantes (levando-se em conta a 

capacidade legal do veículo), o meio de transporte mais adequado para o 

retorno ao seu domicílio ou continuação da viagem. Para continuação da 

viagem, a distância deve ser equivalente à distância de retorno ao 

município de domicílio do Cliente beneficiário.  

OBS: O meio de transporte mais adequado será definido pela assistência 

24horas. 

CONDIÇÃO DO SERVIÇO: (até no máximo 01 pessoa e passagem de classe 

econômica).  

Assistência Motocicleta

BASIC

DESPACHANTE 

MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO 

REBOQUE PARA PNEUS FURADOS 

REBOQUE APÓS PANE OU ACIDENTE 

REBOQUE APÓS PANE SECA 

RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO 

SERVIÇO DE CHAVEIRO 

TRANSMISSÃO DE MENSAGENS 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Burocracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
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Limite de utilização: 02 utilizações/vigência; R$ 120,00/utilização.  

 

REBOQUE PARA PNEUS FURADOS  

Para os casos onde o veículo se encontre com pneu furado será enviado um 

reboque até o local, que será responsável pelo transporte do veículo até o 

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

Limite de utilização: 02 utilizações/vigência; 25 KM/utilização.  

 

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 de utilização: 03 utilizações/vigência; 200 KM/utilização.  

 

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 de utilização: 01 utilização/vigência; 25 KM/utilização.  

 

RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO  

Após a reparação do veículo ou localização após roubo, será colocado à 

disposição ao Cliente beneficiário o meio de transporte mais adequado para 

que o mesmo ou uma pessoa por ele indicada possa recuperá-lo.  

Limite de utilização: 01 utilização/vigência; Franquia de 03 (três) dias para 

conserto. 

 

SERVIÇO 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 de utilização: 02 utilizações/vigência; R$ 100,00/utilização.  
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TRANSMISSÃO DE MENSAGENS  

Caso solicitado pelo beneficiário será responsabilidade da assistência a 

transmissão de mensagens aos familiares relacionadas ao evento.  

Limite: serviço sem limite  
 
 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 motocicletas 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 da motocicleta (exceto nos casos de 

conserto no local); 
 

➢ Consertos, troca e fornecimento do pneu, reembolso pela compra do 
material. 
 

➢ Substituição de peças defeituosas na motocicleta; 
 

➢ Fornecimento de qualquer material destinado à reparação da 
motocicleta; 
 

➢ Fornecimento de combustível; 
 

➢ Serviços de assistência para terceiros; 
 

➢ Despesas ou prejuízos decorrentes de roubo ou furto de acessórios 

da motocicleta;  
 

➢ Assistências em que o usuário oculte informações necessárias para a 
prestação do serviço ou descaracterização proposital de um fato 

ocorrido; 
 

➢ Despesas médicas, hospitalares ou com medicamentos ficarão por 

conta do usuário 

 

➢ Reboque após atolamento / reboque após sinistro (içamento) – 

Serviços exclusivos para Assistência Cargo;  

 

➢ Motorista substituto  
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ASSISTÊNCIA MOTOCICLETA - FULL  
 

Esta assistência é ideal para o segurado SulAmérica, que tem uma 

motocicleta (moto). A vítima receberá apoio contando com despachante, 

reboque, serviço de chaveiro, entre outros serviços descritos abaixo: 

 

 

 

 
 
 

 

DESPACHANTE  

O Despachante será encarregado de fazer requerimentos, 

encaminhamentos e dar início a trâmites burocráticos junto a órgãos 

da administração pública. Será indicado para a baixa da documentação do 

veículo, como:  

- Será feita indicação de Despachante para a baixa da documentação do 

veículo, como:  

- Obtenção da certidão policial de não localização do veículo;  

- Retirada do boletim de ocorrência.  

- Obtenção da certidão negativa de multas  

- Formulação do pedido de isenção do IPVA.  

Assistência Motocicleta

FULL

DESPACHANTE 

MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO 

REBOQUE PARA PNEUS FURADOS 

REBOQUE APÓS PANE OU ACIDENTE 

REBOQUE APÓS PANE SECA 

RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO 

SERVIÇO DE CHAVEIRO 

TRANSMISSÃO DE MENSAGENS 

CONCIERGE 

COURIER 

ENVIO DE PESSOA DA FAMÍLIA EM CASO              

DE HOSPITALIZAÇÃO 

REMOÇÃO INTERHOSPITALAR 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Burocracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
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No exterior, este serviço será prestado por um profissional capacitado para 

resolução destes tramites no país.  

Limite de utilização: 01 utilização/vigência; R$ 120,00/utilização.  

 

 

MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO  

Em caso de pane, acidente, roubo ou incêndio, será colocado à disposição 

do Cliente beneficiário e de seus acompanhantes (levando-se em conta a 

capacidade legal do veículo), o meio de transporte mais adequado para o 

retorno ao seu domicílio ou continuação da viagem. Para continuação da 

viagem, a distância deve ser equivalente à distância de retorno ao 

município de domicílio do Cliente beneficiário.  

OBS: O meio de transporte mais adequado será definido pela assistência 

24horas. 

CONDIÇÃO DO SERVIÇO: (até no máximo 01 pessoas e passagem de classe 

econômica).  

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

 

 

REBOQUE PARA PNEUS FURADOS  

Para os casos onde o veículo se encontre com pneu furado será enviado um 

reboque até o local, que será responsável pelo transporte do veículo até o 

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

Limite de utilização: 02 utilizações/vigência; 25 KM/utilização.  

 

 

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 de utilização: 03 utilizações/vigência; 200 KM/utilização.  

 

 

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 de utilização: 01 utilização/vigência; 25 KM/utilização.  
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RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO  

Após a reparação do veículo ou localização após roubo, será colocado à 

disposição ao Cliente beneficiário o meio de transporte mais adequado para 

que o mesmo ou uma pessoa por ele indicada possa recuperá-lo.  

Limite de utilização: 01 utilização/vigência; Franquia de 03 (três) dias para 

conserto. 

 

SERVIÇO 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 de utilização: 02 utilizações/vigência; R$ 100,00/utilização.  

 

TRANSMISSÃO DE MENSAGENS  

Caso solicitado pelo beneficiário será responsabilidade da assistência a 

transmissão de mensagens aos familiares relacionadas ao evento.  

Limite: serviço sem limite  

 

CONCIERGE  

Serviço de Informações Gerais responsável por atender as necessidades 

básicas e especiais dos segurados, como por exemplo:  

- Informações sobre pontos turísticos, monumentos, restaurantes, casas 

noturnas, bares;  

- Guia Cultural: informações sobre teatros, shows, cinema, eventos 

corporativos e culturais (sazonais);  

- Informações sobre leis de trânsito;  

- Informações sobre providências em caso de roubo/furto de documentos;  

- Meteorologia e fuso horário;  

- Bolsa de Valores e conversão de moedas, taxas de câmbios e veículos;  

- Telefones úteis;  

- Indicação de profissionais  

 

COURIER  

Um serviço de entregas que valoriza a entrega de mercadorias com rapidez, 

segurança e qualidade. Em decorrência da impossibilidade comprovada de 

locomoção do Cliente beneficiário, a assistência 24 horas irá providenciar 

um courier para transportes até 15 kg. 

Limite de utilização: 01 utilização/vigência; Transporte em até 25 

KM/utilização.  
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ENVIO DE PESSOA DA FAMÍLIA EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO  

Em caso de acidente coberto e o houver a necessidade de hospitalização 

superior a 05 dias, um acompanhante será enviado para o local no qual o 

segurado se encontra, 

OBS: Meio de Transporte a ser escolhido pela Empresa de Assistência.  

Limite de utilização: 01 utilização/vigência; Até R$ 500,00/utilização;  

 

 

REMOÇÃO INTERHOSPITALAR  

Caso o Cliente beneficiário for levado para unidade hospitalar sem 

capacidade técnica de atendê-lo e por razões médicas, necessitar ser 

removido para outro hospital, a assistência 24 horas, se responsabilizará 

pela transferência do usuário para o hospital (em comum acordo com a 

equipe médica da prestadora de assistência) mais próximo e capacitado 

tecnicamente para atendê-lo.  

OBS: Fica excluído o uso de ambulância UTI ou remoção aérea.  

Limite de utilização: 01 utilização/vigência; Até R$ 5000,00/utilização;  

 

 

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 motocicletas 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 da motocicleta (exceto nos casos de 
conserto no local); 

 
➢ Consertos, troca e fornecimento do pneu, reembolso pela compra do 

material. 

 
➢ Substituição de peças defeituosas na motocicleta; 

 
➢ Fornecimento de qualquer material destinado à reparação da 

motocicleta; 

 
➢ Fornecimento de combustível; 

 
➢ Serviços de assistência para terceiros; 
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➢ Despesas ou prejuízos decorrentes de roubo ou furto de acessórios 

da motocicleta;  
 

➢ Assistências em que o usuário oculte informações necessárias para a 
prestação do serviço ou descaracterização proposital de um fato 
ocorrido; 

 
➢ Despesas médicas, hospitalares ou com medicamentos ficarão por 

conta do usuário 

 

➢ Reboque após atolamento / reboque após sinistro (içamento) – 

Serviços exclusivos para Assistência Cargo;  

 

➢ Motorista substituto  
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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 

 


