Sobre www.Asseguresuaviagem.com.br
Asseguresuaviagem.com.br Brasil
Asseguresuaviagem.com é o primeiro site de venda de seguros de viagem e coberturas de
assistência ao viajante.
Latin Assistance S.A.
CUIT 30.71055171.1
Panamá 1248 2do andar – Martínez
Buenos Aires – Argentina
Tel 54 11 5239 5000 / 0810.345.2734
Atenção ao Usuário: info@asseguresuaviagem.com.br
Asseguresuaviagem.com está registrada na Direção Nacional de Proteção de Dados
Pessoais (DNPDA), ver disponibilidade no pondo B) desse documento.
Condições Gerais Asseguresuaviagem.com.br
Processo de Alta:
A alta do produto solicitado não será efetivada e nem entrará em vigência até que o
pagamento seja efetivado e sem que a apólice original da companhia seja entregue. Caso
o pagamento não seja confirmado através dos meios habilitados o produto será
automaticamente anulado e a operação será cancelada.
Responsabilidade de nossa Empresa:
Asseguresuaviagem.com.br se compromete a oferecer a seus usuários informação
verdadeira nas promoções, ofertas e inscrição de contratos de serviços de assistência ao
viajante facilitado pelas Empresas de Assistência ao viajante e Seguro de Viagem
representados.
Asseguresuaviagem.com.br comercializa de forma oficial os produtos de todas as
Empresas de Assistência em Viagem e Seguros que se encontram no portal e atua como
um intermediário de seus usuários e de ditas empresas, e por esse motivo, não se
responsabiliza pela informação previamente oferecida pelas empresas, limitando seu
trabalho a intermediação independente e assessoria.
As ofertas de produtos que figuram em www.asseguresuaviagem.com.br foram elaboradas
com os dados oferecidos pelas empresas de assistência ao viajante e companhia de
seguros.
Asseguresuaviagem.com.br não garante que não possam existir erros de origem.
Asseguresuaviagem.com.br se reserva o direito de realizar modificações em seu Site,
assim como nas Condições de Vendas e Contratação, aqui destacadas.
Fica proibido qualquer reprodução total ou parcial dos conteúdos do site.
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Pela impossibilidade temporal de acesso ao Site em um determinado momento.
Pela exatidão ou qualidade dos conteúdos, informações e ofertas de produtos e serviços
administrados por terceiros, em especial, pelas companhias de seguros de viagem, nem
pela interpretação ou uso que possa ser feito por qualquer um deles.
No Site existem informações simplificadas e escritas com o intuito de simplificar todas as
informações para o usuário. Por isso, Asseguresuaviagem.com.br nao se responsabiliza
pelas interpretações erradas que possam surgir, salvo em alguma atuação negligente por
parte da nossa empresa e funcionários.
Condições de venda e contratação:
Asseguresuaviagem.com.br nao responderá em nenhum caso pelos danos ocasionados de
efeito imprevisível ou inesperado, nem por aqueles que sejam decorrentes do
comportamento negligente do Usuário.
Asseguresuaviagem.com.br oferece seus serviços nos países de língua espanhola da
América Latina, Brasil e Espanha através de suas empresas controladas, cumprindo as
normas e leis de cada país.
Política de Anulações:
Diante de um pedido de anulação da apólice por parte do usuário, de maneira antecipada,
48 horas antes do início da cobertura, Asseguresuaviagem.com.br solicitará o processo de
anulação e cancelamento onde o usuário será responsável pelo custo de anulação. O valor
estipulado é 20% a 30% do custo do plano escolhido.
O usuário poderá modificar a data de início da sua viagem entrando em contato por e-mail
com a info@asseguresuaviagem.com.br. Os Planos de seguro não poderão ser anulados
de forma posterior a data de início da cobertura.

