
CANCELAMENTO TOTAL
Relação de motivos cobertos

1. Morte, Acidente Pessoal ou enfermidade grave do 
Segurado que impossibilite o início ou o prossegui-
mento de sua viagem;

2. Morte, Acidente Pessoal ou enfermidade grave de 
membros da família que impossibilite o início ou o 
prosseguimento de sua viagem;

3. Falecimento do companheiro de viagem ou sócio 
do segurado;

4. Incapacidade total ou parcial, ou incapacidade 
total e permanente clinicamente declarada por 
doença aguda ou acidente grave do companheiro 
de viagem ou sócio do segurado;

5. Atendimento emergencial por parto do segurado, 
cônjuge e/ou companheiro permanente do segura-
do;

6. Danos graves na residência do segurado;

7. Desemprego do segurado;

8. Parto programado de gravidez contraída após a 
data de aquisição do seguro viagem;

9. Recebimento de notificação judicial improrrogá-
vel para que o Segurado compareça perante a Justi-
ça, desde que o recebimento da referida notificação 
seja posterior à contratação da viagem e/ou serviços 
turísticos;

10. Declaração de uma autoridade sanitária compe-
tente determinando que o Segurado permaneça em 
quarentena, desde que a declaração seja posterior à 
contratação da viagem e/ou serviços turísticos;

11. Desastres naturais como tremor, terremoto, 
erupção vulcânica, maremoto ou tsunami, furacão, 
ciclone, tornado, inundação, ou ventos fortes que 
ocorram dentro da cidade natal do segurado ou 
cidade de destino que impeça o segurado de fazer a 
viagem e/ou que evite qualquer voo comercial de 
chegar ao destino e/ou decolar da respectiva cidade 
afetada;

12. Tendo sido nomeado júri ou ser convocado para 
o tribunal na data da viagem;

13. Requerimento legal antes do início de viagem;

14. Se o segurado ou seu companheiro de viagem, 
tenha perdido os documentos que torne impossível 
iniciar ou continuar a viagem programada, desde 
que o evento tenha ocorrido dentro de 15 dias antes 
da partida ou conexões do itinerário;

15. Visto negado para destinos onde o mesmo seja 
emitido na entrada no País;

16. Não admissão de passageiro com visto emitido 
no Brasil;

17. Cancelamento de casamento do segurado;

18. Avaria ou acidente no veículo de propriedade do 
segurado ou de seu cônjuge, que impeça o segura-
do de iniciar ou continuar sua viagem;

19. Separação ou divórcio do segurado;

20. Convocação repentina ou remarcação de datas 
de concursos públicos e provas vestibulares;

21. Convocação para trabalhar como membro de 
mesa eleitoral;

22. Nomeação para cargo concursado;

23. Cancelamento de férias do segurado;

24. Mudança de emprego por parte do segurado;

25. Reprovação de matérias (escolares);

26. Compensação por mudança de datas de provas, 
trabalhos, apresentações;

27. Alteração de reunião por motivo documentado;

28. Prorrogação de contrato laboral;

29. Translado forçado de trabalho, com desloca-
mento superior a 3 (três) meses;

30. Outros motivos (inclusive desistência): quando o 
cancelamento da viagem ocorrer por um motivo 
distinto dos enumerados acima, se deduzirá da 
soma a pagar ao segurado, uma franquia de 30% 
dedutível sobre a perda irrecuperável dos depósitos 
gastos e pagos antecipadamente pela viagem 
(multa retida), de acordo com as condições gerais e 
do seguro subscrito pelo titular junto a empresa de 
turismo responsável pela comercialização do plano 
de viagem e do seguro.
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TARIFAS
Limite de idade para contratação: 80 anos

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Regras de contratação

Importante: As informações que constam neste documento são apenas um resumo para contratação do 
produto. Consulte as Condições Gerais dos serviços contratados com todas as regras e exclusões na íntegra, 
disponível no site da Travel Ace: www.travelace.com.br

1. Para garantia das coberturas contratadas, a emissão do seguro Cancelamento Total deve ser realizada, 
impreterivelmente, no mesmo dia do pagamento do pacote de viagem e /ou no primeiro serviço contratado 
para a viagem;

3. Quando o cancelamento for motivado pela incapacidade do fornecedor (agente, operador, hotel, Compa-
nhia aérea, etc.) em honrar a viagem contratada, esta cobertura não se aplicará e o segurado não terá direito a 
qualquer indenização securitária;

4. O Segurado deve informar à Seguradora, imediatamente e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a ocorrência 
do evento que tenha dado a origem ao cancelamento da viagem, sob pena de perder o direito à indenização;

5. Para efeito desta cobertura serão aceitos, somente e sem exceção, as solicitações de cancelamento formali-
zadas com uma antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do embarque;

6. O voucher do seguro Cancelamento Total emitido poderá seer cancelado em ônus até 7 dias da data da 
compra. Após este período, o valor pago não é reembolsável.

A tarifa será adicionada à compra do produto de Seguro Viagem. O Cancelamento Total não poderá ser 
adquirido separadamente.


