
Seguro para Passageiros e Parceiros Independentes na Plataforma da LETZ

Na LETZ  a sua segurança é de extrema importância!

A fim de tornar a sua experiência na Plataforma segura e confiável, a LETZ conta com um

Seguro para oferecer cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiro (APP) para a proteção

dos Usuários (Passageiros e Parceiros Independentes), além de verificar e exigir que os

Parceiros Independentes apresentem toda a documentação necessária comprovando que

o veículo está totalmente regular (licenciamento do veículo, DPVAT).

O seguro é da classe “Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiro”, que consiste na

cobertura, em cada viagem, dos (i) Parceiros Independentes, desde o momento em que se

desloca para buscar o Passageiro e dos (ii) Passageiros, desde o momento em que

ingressa no veículo (embarque) até o momento de sua saída do veículo (desembarque).

No seguro estão contempladas as seguintes coberturas:

i. Morte Acidental (MA)

ii. Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - (IPA)

Este post fornece um resumo informativo de apólice de seguro para referência rápida e não

altera, amplia ou estende positiva ou negativamente a cobertura proporcionada por essa

apólice. (Seguro Garantido por Chubb Seguros Brasil S.A - CNPJ 03.502.099/0001-18, sob

o número de Processo SUSEP - 15414.003392/2009-11). Restrições se aplicam a este

seguro. Consulte as Condições Gerais do produto e obtenha as informações completas.

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site

www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ

ou CPF. 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/certificado,

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 Chubb Seguros (SAC): 0800 703 66 65.


