SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES
Aqui está a apólice Porto Seguro Auto dos seus veículos,

Válida até 18/02/2019

Você cuida dos negócios e a sua
tranquilidade ﬁca por nossa conta.

Olá SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES!
Seja muito bem-vindo!
Agradecemos a sua confiança ao escolher o Porto Seguro Auto.
Tenha certeza de que com ele você conta com a proteção de um seguro completo,
com coberturas e um conjunto de serviços, de benefícios e de vantagens para seu
carro, para sua casa e para você.
Sugerimos que confira sua apólice cuidadosamente e leia os critérios de cada
cobertura e das cláusulas contratadas. Em caso de dúvidas, fale com seu corretor.
No Portal do Cliente (www.portoseguro.com.br/cliente) você também poderá
consultá-la com o manual do segurado sempre que quiser, tirar dúvidas no chat
on-line, agendar serviços à residência e muito mais.
É importante que você mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados para
receber informações sobre benefícios, serviços e vantagens do seu seguro. Se
precisar atualizá-los, acesse o Portal do Cliente ou entre em contato conosco.
Seu e-mail: no-reply@portoseguro.com.br
Seu Celular: Não informado
Conte sempre com a proteção do seu Porto Seguro Auto.
Um forte abraço,
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Siga-nos nas redes sociais:

Acesse aqui as
Condições Gerais

Jaime Soares
Perspectiva Admr e Corr Seg Ltda
Diretoria Porto Seguro Automóvel (027)30256600
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Com o Porto Socorro você tem assistência 24 horas para o seu veículo em caso de acidente,
falta de combustível, pane elétrica e mecânica, além de serviços de chaveiro e troca de pneus.
E mais! De acordo com o serviço contratado você também possui:

Carro extra

Serviços aos passageiros.
Como hospedagem e
remoção hospitalar.

Transporte para continuação da
viagem ou retorno ao domicílio,
inclusive para terceiros
envolvidos no sinistro.

Mão de obra gratuita em
reparos emergenciais
realizados em sua
residência.

Help Desk - Consultoria
telefônica para resolução de
problemas no seu computador,
notebook, videogame, smart TV,
tablet, celular e smartphone.

Acesse www.portoseguro.com.br/auto.
O uso dos serviços e benefícios não reduz
bônus. Consulte regras e limites de utilização
disponíveis nas Condições Gerais.
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Apólice de seguro de automóvel nº 0531 13 5698540

Itens 34

CI 58.8CT.0HJ.JCP.LU0 | PROPOSTA Nº 01 97004072
VIGÊNCIA A PARTIR DAS 24H DO DIA

18/02/2018

ATÉ AS 24H DO DIA

18/02/2019

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG64 Auto Valor de Mercado e Auto Valor Determinado.

Suas informações cadastrais

Segurado: Servico Social do Comercio Sesc Ar Es
Atividade Empresa: Orgao Publico
CNPJ: 005.305.785/0001-24
Endereço: Pc Misael Pena,54 Parque Moscoso
Cidade: Vitoria
Estado: ES
CEP: 29018-300
Fone comercial: 27 32323100
Fone residencial:
Celular:
Email: no-reply@portoseguro.com.br

Dados do Corretor

Nome: Perspectiva Admr e Corr Seg Ltda
Fone: (027)30256600
Susep Porto: LI91CJ
e-mail: tecnica@perspectivaseguros.com.br
Susep Oficial: 10.0481831
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Valor do seguro (em Reais)

Veículo (Casco): 72.482,75
Danos Materiais: 3.786,11
Danos Corporais: 2.771,66
Acidentes Pessoais por Passageiros: 5.586,03
Kit-Gás: Não contratado
Acessórios: Não contratado
Equipamentos Especiais: Não contratado
Carroçaria: 5.366,45

Cláusulas:
Prêmio Líquido:
Custo de Emissão:
Juros de Parcelamento:
Taxa de Juros:
IOF:
Preço Total do Seguro:

Classe de Bônus:
Vide Relação de Itens
Forma de Pagamento
Parcela Valor Vencimento Parcela Valor Vencimento
1ª

89.993,00 26/03/2018

0,00
89.993,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
89.993,00

Franquias:
Vide Relação de Itens
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DICAS DE SEGURANÇA

Cuide bem da manutenção do seu carro para ter mais
segurança aonde você for.
Manutenção - veriﬁque periodicamente:
• O nível de água no reservatório para arrefecimento do motor. Complete sempre
com água desmineralizada, a água comum pode ocasionar corrosão.
• O nível do ﬂuído de freio. Complete com o produto recomendado pelo fabricante.
• A data de vencimento do extintor de incêndio.
• A carga da bateria e também se o alternador está funcionando corretamente.
• As lâmpadas dos faróis, das luzes de freio e das setas de direção.
• O nível do óleo, e caso necessite, complete com o produto de mesma
especiﬁcação. Não dirija com óleo vencido, nem misture especiﬁcações diferentes.
• O estado dos pneus e mantenha-os calibrados, alinhados e balanceados.
Direção segura

• Planeje o trajeto antes de sair de casa e evite horários de pico para viajar.
• Evite deixar objetos soltos sob os bancos do carro, pois eles podem ferir os

ocupantes. Não deixe também que a bagagem bloqueie sua visão da parte traseira.

• Respeite os limites de velocidade. Sob chuva ou neblina acenda os faróis e evite
freadas bruscas.

• Não desvie sua atenção da direção com distrações no interior do veículo.
• Assentos especiais são obrigatórios para crianças com idade inferior a 7 anos e meio.
Menores de 12 anos sempre viajam no banco traseiro.

• Encontre uma referência no asfalto para manter o carro na direção correta.
Tenha sempre os números de telefone da nossa Central 24 horas:
Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro 333-PORTO (mesmo que 333-76786)
Demais localidades 0800-727-0800 (mesmo que 333-76786)
Capitais e grandes centros 4004-PORTO (mesmo que 4004-76786)

Conﬁra os benefícios e serviços on line para aviso e acompanhamento de sinistro:
Conte com a comodidade e agilidade de fazer a abertura do seu sinistro e acompanhar as principais etapas do reparo do seu veículo pela Internet:
• informações sobre envio de documentações
• previsão de pagamento em caso de indenização integral,
• atendimento 24 horas no Chat on-line e outros serviços.
Acesse: www.portoseguro.com.br/auto.
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Conheça as novidades do serviço on-line para
aviso e acompanhamento de sinistro.
Com ele, você conta com:
Envio de documentações;
Status de posicionamento do sinistro;

$

Agendamento de vistoria de sinistro;
24h

Atendimento 24 horas no Chat on-line.

Previsão de pagamentos;

Em caso de dúvida, fale com seu corretor.
CNPJ 61.198.164/0001-60. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Processo SUSEP: 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado e Valor Determinado. O registro
dessa plano na SUSEP, não implica, por parte da Autarquia, incenvo ou recomendação a sua comercialização.
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Dados do destinatário


PERSPECTIVA ADMR E CORR SEG LTDA
R NEVES ARMOND, 174, PRAIA DO SUA
VITORIA ES
29052-280
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C000/ LI91CJ PERSPECTIVA ADMR E CORR SEG LTDA
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais:
Av. Rio Branco, 1.489 Cidade: São Paulo-SP
- CEP: 01205-905. CNPJ: 61.198.164/000160. Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei
20.138 de 06/12/1945.

Solicitação de serviços e aviso de sinistro:
333-PORTO (333-76786) Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro. 4004-PORTO
(4004-76786) Capitais e grandes centros. 0800 727-0800 - demais localidades.

Onde descartar papeis, óleo de cozinha,
pilhas e medicamentos?

Para mais informações, consulte seu corretor ou ligue:
SAC: 0800 727-2766 (Informação, reclamação e cancelamento). 0800 727 8736

Acesse www.portoseguro.com.br/reciclagem,
conheça nossos pontos de coleta e saiba mais sobre
atitudes sustentáveis.

www.portoseguro.com.br/auto

(qwerty), digite: 333 ou 4004 + tecla “alt” + PORTO. Ouvidoria: 0800 727 1184.

Seq.:

