
Olá,

Auto FrotaAPÓLICE



Portal do Cliente Porto Seguro Auto Frota

Um portal cheio de facilidades para você que é cliente.

Acesse: www.portoseguro.com.br/cliente 

Jaime Soares

Diretoria Porto Seguro Auto

Roberto Santos

Diretoria Geral Porto Seguro

Muito obrigado por escolher o Porto Seguro Auto Frota.

A partir de agora, os seus veículos contam com um seguro completo, 

serviços exclusivos e muitas facilidades.

Você está recebendo todos os Cartões de segurado com os telefones de 

contato da Central 24 horas. 

Para saber mais sobre o Porto Seguro Auto Frota, acesse o Portal do 

Cliente, especialmente criado para agilizar a consulta e atendimento.

Leia com atenção todas as informações da apólice e mantenha todos 

os dados cadastrais sempre em dia.

Se precisar, conte sempre conosco.



Roberto Santos

Diretoria Geral Porto Seguro

Assistências 24h

Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, 

modelo, à região e às condições de contratação. 

 

Para mais informações, consulte as Condições Gerais ou acesse  

www.portoseguro.com.br.

Chaveiro

Reboque do veículo por pane ou sinistro

Socorro mecânico no local

Falta de combustível

Transporte dos passageiros do veículo

Troca de pneus

Translado de corpos e formalidades legais

Transporte para recuperação de veículo

Hospedagem



DADOS DA APÓLICE

Nome: 

CNPJ/ CPF : 

Endereço:

Atividade da empresa:

Vigência da apólice:

Endosso:

Tipo de Endosso:  

Operação de negócio:

Apólice atual:

Apólice anterior:

No proposta:          

Contrato:                 

Data emissão:



Valor da Tarifa

IOF

VALOR DO SEGURO

Juros

Valor total 

Valor líquido

Valor à vista

1ª  

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

11ª

12ª

FORMA DE PARCELAMENTO

VencimentoValorParcela

FORMA DE PAGAMENTO



Item: 

Vigência Item:

Veículo:

Fabricação /Modelo:

Combustível:

Cód.FIPE:

Cód. ident.:

Placa:

Chassi: 

Utilização:

Classe de bônus:

Local de risco:

Motivo:

Proprietário:

CNPJ/CPF Proprietário:

DESCRIÇÃO



PREÇO TARIFA 
COBERTURA/CLÁUSULAS

COBERTURAS/ 
CLÁUSULAS FRANQUIA

VALOR MÁXIMO 
DE INDENIZAÇÃO



Informações adicionais

Havendo aceitação, o seguro terá início às 24:00 horas e término às 24:00 horas das datas 
estipuladas para o seu início e seu encerramento. Na hipótese exclusiva de contratação do 
seguro por meios remotos, o segurado, caso não concorde com as condições e pretenda desistir 
do contrato, poderá solicitar seu cancelamento dentro de 07 (sete) dias a contar do recebimento 
da apólice. Somente nesta hipótese, e desde que o cancelamento seja requerido dentro desse 
prazo, terá o segurado o direito à devolução de eventual parcela do preço já paga, acrescido da 
atualização monetária pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Para mais informações, 
entre em contato com a  Porto Seguro: 3004-6221 - Grandes Capitais  0800-727-2810 - Demais 
localidades.  Para pagamento em atraso: será cobrado do Segurado atualização monetária, 
sendo a variação positiva do IPCA, juros de mora de 12% ao ano, multa de 2%. Estou ciente que 
em caso de alteração na forma de cobrança do prêmio, poderá ocorrer cobrança ou devolução 
dos juros decorrentes da opção escolhida. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu 
corretor. Caso preferir, entre em contato pelo  SAC: 0800-727-2766 (informações, reclamações e 
cancelamentos). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria: 0800-
727-1184. Deficientes auditivos ou de fala: 0800-727-8736. SUSEP - Superintendência de Seguros 
Privados - Autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado 
de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 
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. Telefone atendimento ao público da SUSEP: 
0800 021 8484 das 9h30 às 17:00 horas. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte 
da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Na inexistência da tabela FIPE 
(www.fipe.org.br) será utilizada, como substituta a tabela MOLICAR (www.molicar.com.br).  Em 
atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 
4% sobre a formação de preço.



Anotações



www.portoseguroauto.com.br/cliente

Cert. No. SW-COC-000000

Processo SUSEP: 15414.900837/2017-12 – Valor de Mercado e Valor Determinado. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Av. Rio Branco, 1.489. 

Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01205-905.  

CNPJ: 61.198.164/0001-60.  

Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei

20.138 de 06/12/1945. 

www.portoseguro.com.br/auto

Solicitação de serviços e aviso de sinistro
3004-6221 - Grandes Capitais  
0800-727-2810 - Demais localidades

Para mais informações, consulte seu corretor ou ligue

0800 727 2766 - SAC: informação, reclamação e cancelamento. 

0800 727 8736 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.

0800 727 1184 - Ouvidoria.

Atendimento SUSEP

0800 021 8484  - Atendimento gratuito

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolados pela  

sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço 

eletrônico  www.SUSEP.gov.br, de acordo com o número de processo 

constante da apólice/proposta.

Código de Registro da Seguradora: 05886. 


