GUIA RÁPIDO DO PLANO DE SEGURO PROTEÇÃO SERVICE
Este material contém breve descrição do produto “PROTEÇÃO SERVICE”.
Para consultar as informações completas acesse o link http://meusegurochubb.com.br/bancocetelem, leia as
Condições Gerais e atente-se às coberturas do produto contratado. Restrições se aplicam a este seguro, antes de
contratá-lo verifique suas especificações.
Central de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 200 9037 com atendimento 24h, 7 dias por semana. Ligue para
esclarecer dúvidas, fazer reclamações ou solicitações. Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 5112 atendimento 24h, 7
dias por semana.
1.

COBERTURAS, CAPITAIS E BENEFÍCIOS
Coberturas

Capital Segurado

Morte Acidental
Desemprego Involuntário
Incêndio e Explosão - Até
Responsabilidade Civil Familiar Simplificado – Até

R$ 1.000,00
Até 3 parcelas de R$ 100,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00

Benefícios Adicionais
Sorteio Mensal Bruto de R$ 10.000,00

Sim

Assistência Residencial

Sim

Assistência Help Desk

Sim

Assistência Pet

Sim

Assistência Concierge

Sim

2.
CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO
Poderão ser incluídos no Seguro os proponentes com idade de no mínimo 18 (dezoito) e máximo de 80 (oitenta) anos.
3.
CARÊNCIAS E FRANQUIAS
Será aplicada uma carência de 2 (dois) anos nos casos de morte ocasionada por lesão intencionalmente auto
infligida, suicídio voluntário e premeditado ou qualquer intenção e tentativa de suicídio voluntária e premeditada,
independente da sanidade mental do Segurado.
Em casos de desemprego involuntário será aplicada uma carência de 60 (sessenta) dias e franquia de 15 (quinze)
dias.
As coberturas de Incêndio e Explosão e Responsabilidade Civil Familiar Simplificado são limitadas a 1 (uma)
indenização por ano.
4.
VIGÊNCIA DA COBERTURA INDIVIDUAL
O início da cobertura descrito no Certificado Individual será às 24 (vinte e quatro) horas da data de adesão. Este seguro
terá vigência de 05 (cinco) anos e será renovado automaticamente uma única vez por igual período, desde que haja o
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pagamento do prêmio. As renovações posteriores poderão ser feitas, desde que não impliquem em ônus ou dever para os
Segurados.
5.
PAGAMENTO DO PRÊMIO
O pagamento do prêmio Mensal deverá ser efetuado pelo segurado.
6.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Nº Processo SUSEP: 10.002766-00-19 e 15414.004845/2011-41
N.º Apólices
• 10.82.82.0009327.12, 10.87.87.0000009.12 e 17.14.14.0015513.12 (para adesões realizadas até 31/10/2017). Este
seguro possui pró-labore de 30% do prêmio líquido, pago ao estipulante.
• 10.82.82.0099974.12 e 17.14.14.0058197.12 (para adesões realizadas a partir de 01/11/2017). Este seguro possui prólabore de 32,4% do prêmio líquido, pago ao estipulante.
Este seguro é garantido pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.– CNPJ: 03.502.099/0001-18, Cód. SUSEP: 0651-3,
estipulada pelo BANCO CETELEM S.A., CNPJ: 00.558.456/0001-71, intermediado pela WILLIS AFFINITY
CORRETORES DE SEGUROS LTDA, CNPJ: 30.816.391/0001-88, Registro Susep: 10.006238.3 para as apólices
10.82.82.0009327.12, 10.87.87.0000009.12 e 17.14.14.0015513.12 e intermediado por FUNENSEG – Fundação Escola
Nacional de Seguros, CNPJ: 42.161.687/0004-30 para as apólices 10.82.82.0099974.12 e 17.14.14.0058197.12.
Você terá o prazo de 7 dias para cancelar o seguro, no caso de arrependimento, a contar da data de adesão. A cobertura
de seguro depende do pagamento prévio do prêmio do seguro.
Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de seu
vencimento, sem qualquer devolução dos prêmios pagos pelo Segurado, nos termos da apólice.
Qualquer alteração que implique em ônus e obrigações adicionais para os Segurados deverá se dar mediante
anuência prévia e expressa de pelo menos três quartos dos Segurados, salvo em caso de cancelamento do
seguro. As alterações que não tragam ônus podem ser efetuadas a qualquer tempo.
Os clientes e Segurados poderão consultar a situação do seu corretor de seguros pelo site www.susep.gov.br, por
meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CPF ou CNPJ.
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser
consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da
apólice/proposta.
Os Clientes e Segurados poderão consultar todas as informações relativas a este Plano de Seguro no site da SUSEP:
www.susep.gov.br, ou pelo atendimento exclusivo ao consumidor da SUSEP: 0800 021 8484 de segunda a sexta das 9:30
às 17:00 horas.
Central de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 200 9037 com atendimento 24h, 7 dias por semana. Ligue para
esclarecer dúvidas, fazer reclamações ou solicitações. Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 5112 atendimento 24h, 7
dias por semana.
A Ouvidoria é um canal de comunicação, imparcial e independente, que as Companhias do Grupo Chubb disponibilizam
para seus clientes e colaboradores. É dever desta área atuar de acordo com as normas relativas aos direitos dos
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consumidores e a mediar, esclarecer, prevenir e/ou solucionar possíveis conflitos. Este canal de comunicação só pode ser
utilizado quando clientes e colaboradores não encontrarem uma solução satisfatória para suas reclamações, nos meios
tradicionais de atendimento das Companhias (SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor; Fale Conosco; Sinistros,
entre outros).
E-mail: ouvidoria@chubb.com
Telefone: 0800 722 50 59 Segunda-feira à sexta-feira das 08:00 às 18:00
Telefone para Pessoas com Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 724 50 84 Segunda-feira à sexta-feira das 08:00 às
18:00
Caixa Postal: 310, Agência 72300019, CEP: 01031-970
Disque fraude: 0800 770 8135 – Se você conhece ou suspeita de alguma fraude aos seguros contratados junto à Chubb,
denuncie. O canal é gratuito e sigiloso, dedicado a receber ligações de segunda à sexta das 9h às 17h e/ou gravação de
mensagens 24 horas por dia e está disponível apenas para ligações no território brasileiro.
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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO COMERCIAL DO SEGURO PROTEÇÃO SERVICE
A CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., doravante denominada Promotora, inscrita no CNPJ sob o n° 03.502.099/000118, é
subscritora de Títulos de Capitalização, da Modalidade Incentivo, administrados pela Sul América Capitalização S.A.
– SULACAP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.558.096/0001-04, cujas Condições Gerais e suas Notas Técnicas foram
aprovadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP conforme Processo(s) nº(s) 15414.901389/2013-41.
Esta Promoção Comercial será realizada em todo o território nacional, terá início em 01/05/2016 e vigorará por prazo
indeterminado.
Ao contratar o seguro Proteção Service, cuja vigência é de 60 (sessenta) meses e atender às demais condições
estabelecidas neste regulamento, o Participante receberá, gratuitamente, a cessão do direito de participação em 1 (um)
sorteio mensal no valor bruto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual incidirá 25% (vinte e cinco por cento) de Imposto
de Renda, conforme legislação vigente.
A participação do segurado se iniciará a partir do mês imediatamente subsequente ao pagamento da primeira parcela do
prêmio de seguro, sendo sua participação assegurada enquanto estiver em dia com o respectivo pagamento do
prêmio de seguro e a promoção vigente.
Os sorteios serão apurados com base nas extrações da Loteria Federal do Brasil, no último sábado do mês a partir do mês
subsequente ao pagamento da primeira parcela do prêmio de seguro. Não ocorrendo extração da Loteria Federal em uma
das datas previstas, o sorteio correspondente será adiado para a primeira extração após a última data de sorteio constante
no Título. Os resultados da Loteria Federal do Brasil poderão ser acompanhados por meio do
site http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/ultimos_resultados.asp, bem como em todas as Casas Lotéricas do Brasil.
Será contemplado o Título, vigente na data do Sorteio, cujo NÚMERO DA SORTE informado no certificado coincida da
esquerda para a direita, com os dígitos do número formado pelo algarismo da dezena simples do primeiro prêmio seguido
dos algarismos das unidades simples do primeiro ao quinto prêmio da Extração da Loteria Federal, lidos de cima para
baixo, conforme o seguinte exemplo:
Extração da Loteria Federal
1º Prêmio 34.579
2º Prêmio 67.320
3º Prêmio 01.385
4º Prêmio 29.332
5º Prêmio 10.673

Número sorteado 790.523

O contemplado no sorteio será avisado por meio de SMS, telegrama e/ou email e só terá direito ao recebimento da
premiação se estiver rigorosamente em dia com o pagamento do prêmio de seguro.
Não terão validade as participações que não preencherem as condições previstas neste Regulamento, e na
hipótese de contemplação, o contemplado será desclassificado.
Os contemplados localizados que forem anunciados e não contatarem a Promotora em até 180 (cento e oitenta)
dias após terem sido comunicados serão desclassificados.
Caso haja a impossibilidade de localização dos ganhadores por ausência e/ou insuficiência de dados cadastrais,
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dados cadastrais falsos, sendo feitas tentativas de contato com os ganhadores durante 180 (cento e oitenta) dias,
sem sucesso, estes serão desclassificados.
A participação do segurado nesta Promoção caracteriza sua concordância com todos os termos e condições deste
Regulamento.
O contemplado cede o direito de uso de seu nome, imagem e voz, de forma inteiramente gratuita, pelo período de 1 (um)
ano após a apuração do resultado, para a divulgação da promoção, em todo e qualquer material de mídia impressa,
eletrônica ou radiofônica, seja CD, DVD, revistas, jornais, websites, internet, redes sociais, TV aberta ou fechada e rádios.
A Sociedade de Capitalização, Sul América Capitalização S.A. – SULACAP, efetuará o pagamento do prêmio ao
contemplado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da realização do sorteio, desde que o
contemplado apresente cópia de identidade, CPF, válidos, e do comprovante de residência atualizado (expedido no
máximo a 180 (cento e oitenta) dias da apresentação), bem como informe sua profissão e renda e assine termo de
recebimento e quitação do valor do prêmio.
A promotora obriga-se a identificar todos os participantes, cessionários dos direitos dos Títulos integralmente cedidos, bem
como os ganhadores dos prêmios de sorteio.
A aprovação do Título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição,
representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.
O regulamento estará disponível no 0800.200.8078.
Canais de contato da Sociedade de Capitalização:
Central de Serviços - 4020 5155 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 025 5155 (demais regiões)
SAC Decreto – 0800.725.5901 – Atendimento 24hs
SAC - deficientes auditivos e de fala - 0800.702.2242
Ouvidoria: 0800.725.3374
Ou visite o site – www.sulamerica.com.br
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ASSISTÊNCIA
Assistência Residencial
Serviços de assistência em situações consideradas emergenciais na residência do segurado.
Serviços (1)
Eletricista (2)
Chaveiro (3)
Vidraceiro
Encanador (4)
Indicação de
profissionais (5)
Transmissão de
mensagens urgentes

Eventos Cobertos

Limite

Falta de energia elétrica devido a um curto-circuito,
tomadas queimadas, problemas na rede de baixa
tensão ou dispositivos elétricos.
Porta
de
entrada
principal
danificada
impossibilitando a entrada em consequência de
roubo ou furto, perda ou quebra das chaves.
Ruptura de vidros e janelas de áreas comuns e
externas da residência, que comprometa a
segurança da mesma.
Vazamentos que causem ou possam causar
alagamentos internos.
Indicar profissionais
manutenção domiciliar

para

orçamentos

e

Em caso de evento previsto / transmissão de
mensagem de caráter emergencial

R$ 100,00 (cem)
2 (dois) eventos/ano
R$ 80,00 (oitenta)
2 (dois) eventos/ano
R$ 80,00 (oitenta)
2 (dois) eventos/ano
R$ 150,00 (cento e cinquenta)
2 (dois) eventos/ano
Sem limite de utilização
Sem limite de utilização

(1) Serão consideradas situações emergenciais: aquelas decorrentes de acontecimentos imprevisíveis, súbitos e
involuntários, que exigem um atendimento imediato de caráter exclusivamente reparatório, paliativo, a fim de evitar o
agravamento da situação e/ou diminuir suas consequências.
(2) Estão excluídos consertos definitivos, bem como a troca de lâmpadas comuns ou fluorescentes, conserto de
interruptores, tomadas elétricas, qualquer aparelho elétrico, eletrodoméstico e aparelhos de calefação.
(3) Não estão cobertas portas internas nem fechadura tetra com mais de 5 pinos.
(4) Cobertura da mão-de-obra. O reparo é emergencial, não são cobertas manutenções.
(5) Os custos de mão de obra e material correm por conta do associado. Indicação no segmento domiciliar.
Assistência Help Desk
Identifica e resolve problemas emergenciais no seu computador.
Serviços (1)

Eventos Cobertos
Limite
Para identificar e resolver problemas
emergenciais relacionados ao sistema
Help Desk
5 (cinco) eventos / ano
operacional, hardware, periféricos e
aplicativos (*)
(*) A consulta é restrita aos conceitos e aplicações básicas do software. Não são oferecidas consultas sobre módulo e/ou
funções avançadas. (1) Serviço disponível em horário comercial.
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Assistência Pet
Atenção especial para o seu animal de estimação*
Serviços *

Eventos Cobertos
Solicitação do envio de ração a residência.

Envio de ração

Limite
Quantidade mínima é de 5 (cinco) kg.
Custos da aquisição correrão por conta do
cliente.

Especificar tipo e marca.

Sem limite de utilização

Ambulância

Em caso de emergências caso cliente não tenha
condições físicas de fazê-lo

R$ 100,00/2 eventos ano

Agendamento de
consultas/Indicação de
profissionais**

Marcação e agenda de consultas para o animal
doméstico.

Sem limite de utilização

Leva-e-traz

Agendará para leva e traz para clínicas
veterinárias, banho, tosa e hotéis. Solicitar com
prazo de 24hs de antecedência.

Sem limite de utilização

Informações técnicas Informações sobre vacinas e épocas de
sobre vacinas
aplicação, locais e datas.

Sem limite de utilização
Até 04 (quatro) dias

Hospedagem

Lesão ou doença do cliente, que impeça de
cuidar do animal.

Aplicação de vacinas
Envio de profissional para vacinação do animal
e compra de filhotes **

Consultas
Veterinárias

Máximo R$ 100,00 (cem reais) por
toda estadia.

Os custos deste serviço serão
arcados pelo CLIENTE

Em situações emergenciais (acidentes ou
doenças), a central de atendimento realizará o
1 utilização/ano – limitado a R$ 250,00
agendamento de Consultas veterinárias na Rede
Credenciada.
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Os serviços disponíveis na cobertura PET são exclusivos para 1 (um) animal por CLIENTE.
*Este serviço é válido somente nas localidades onde houver disponibilidade do serviço.
**Custos do serviço por conta do CLIENTE.
Assistência Concierge
Conte com a nossa equipe para receebr informações detalhadas sobre diversos tipos de serviços (1).

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Serviços (1)

Eventos Cobertos

Informações

Informativo sobre diversos tipos de serviços e de
indicação de profissionais

Limite
5 (cinco) solicitações / ano

Informações de viagens: moedas, vistos, vacinas, dicas, alimentação, passeios.
Informações sobre reservas de restaurantes, shows, hotéis, cinemas, teatros e exposições.
Informações sobre envio de flores e presentes.
Organização e envio de profissionais prestadores de serviços de assistência domiciliar.
Acionamento de táxis.
Indicação de locadoras de veículos com ou sem motorista.
Indicação de tradutores.
Todas as despesas decorrentes dos serviços prestados são de exclusiva responsabilidade do cliente.

Os serviços serão prestados por um prestador de assistência sob responsabilidade da Chubb Seguros Brasil S.A.
Em caso de dúvida ou atendimento ligue para 0800 709 5494.
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