Assistência
Acidentes
Pessoais

A Assistência Acidentes
Pessoais da Carsystem protege
sua família contra imprevistos.
Os serviços são oferecidos em parceria
com a Previsul Seguradora, empresa
com mais de 110 anos de mercado e que
faz parte do Grupo Caixa Seguradora.
Para ter acesso a todos os serviços
do seguro de acidentes pessoais,
é importante que você leia com atenção
as condições descritas neste manual.
E para acionar esta Assistência,
basta ligar para:

Assistência Acidentes Pessoais

3003-6773

(Capitais e Cidades Metropolitanas)

0800-709-8059
(Demais localidades)

51 98232-0167
(WhatsApp)

55 11 4133-6819
(Exterior)

Atendimento e Cobertura

A Assistência Acidentes Pessoais oferece
Seguro com Indenização por Morte Acidental
de R$ 30 mil e Auxílio Funeral de até R$ 5 mil.
Em caso de situação inesperada
como a morte acidental, sua família conta
com uma equipe preparada
para dar todo suporte e apoio 24 horas por
dia. É só entrar em contato.
O serviço desta Assistência é válido para
clientes entre 18 e 70 anos de idade.

Solicitação dos Serviços

No caso do falecimento do titular do
contrato, é necessário entrar em contato
via telefone com a Previsul, que dará todo
o suporte, amparo e orientações sobre
o acionamento do Auxílio Funeral e da
abertura do sinistro.

Conheça os Serviços

Morte Acidental
Em caso de falecimento do segurado por
morte acidental, os seus herdeiros legais
receberão uma indenização de R$ 30 mil.
A Assistência não cobre morte por doença ou
quaisquer outras enfermidades.
O acompanhamento do sinistro e o envio
de documentação pode ser feito através do
site www.previsul.com.br
É necessário informar o nome e CPF do
cliente titular do contrato

Conheça os Serviços

Auxílio Funeral
Sua família contará com a ajuda de um
suporte especializado que providenciará os
serviços funerários e arcará com todos os
custos limitados ao valor de R$ 5 mil.
No caso de falecimento do segurado,
os familiares devem entrar em contato
com a Assistência Previsul, que providenciará
o Apoio Social e entrará em contato
com a funerária credenciada para que
seja providenciado tudo que é necessário
para a execução do Funeral.

Conheça os Serviços

Auxílio Funeral
Serviços a serem cobertos com o
auxílio de até R$ 5 mil
• Traslado de corpo
• Funeral: higienização básica, coroa de
flores, véu, paramentos, locação de sala
para velório e carro fúnebre;
• Registro em cartório;
• Taxas de sepultamento;
• Locação de jazigo por 3 anos quando
necessário e disponível na cidade;
• Cremação ou sepultamento.

ATENÇÃO
PARA OS TELEFONES

Assistência Acidentes Pessoais

3003-6773

(Capitais e Cidades Metropolitanas)

0800-709-8059
(Demais localidades)

51 98232-0167
(WhatsApp)

55 11 4133 6819
(Exterior)

Central de Atendimento:

11 5645-3377

Central de Atendimento
Outras Regiões:

4003-4113
Central de Vendas:

4003-5656
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