Términos e Condições
Sobre WWW.ASSSEGURESUAVIAGEM.COM.BR
Asseguresuaviagem.com é uma empresa de Magalan Trade S.A., Uruguai RUC: 215522810013. Direção Legal: Ituzaingó ao Sul S/N Escritório O 13 Bloco II - Zona Franca
Florida - Uruguai. Domicílio Alternativo: Ituzaingó 1323 escritório 102 - Montevidéu Uruguai; E Magalan UK Ltd. The Meidian - 4 Copthall House, Station Square, Coventry CV1
2FL, United Kingdom. "Abaixo esse acordo, os serviços de processamento de pagamentos
e bens e/ou serviços adquiridos nesse site são oferecidos por MAGALAN UK LTD, SA em
nome de MAGALAN TRADE S.A. ou por MAGALAN TRADE SA em função do tipo de
método de pagamento utilizado para a compra de bens e/ou serviços. No caso de um
pagamento realizado com cartão de crédito e se dito pagamento for processado através de
um comprador europeu, esses términos são um contrato entre você e MAGALAN UK LTD.
Para qualquer outro tipo de compras, esses términos são um contrato entre você e
MAGALAN TRADE SA e os bens e/ou serviços serão entregues por MAGALAN TRADE
S.A diretamente". Atenção ao cliente: info@aseguratuviaje.com.
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 contenham 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.
Devido ao funcionamento de internet, nenhum
aseguratuviagem.com.br podem ter responsabilidade:


dos

integrantes

Pela impossibilidade temporal de acesso ao Site em um momento determinado.

de



Pela informação ou atualização dos conteúdos e ofertas de produtos e serviços
administrados por terceiros, em especial, pelas companhias asseguradoras, nem
pela interpretação de qualquer companhia.

No Site existem informações simplificadas ou redatadas com o intuito de tornar a
compreensão do usuário mais fácil, e por isso, Asseguresuaviagem.com.br não se
responsabiliza pelas interpretações errôneas que possam ser ocasionadas pelas
informações apresentadas, somente em caso de atuação negligente por parte de nossa
Empresa e em exercício de suas funções. Tal como se descrevem nas presentes
Condições de Venda e Contratação, Asseguresuaviagem.com.br não responderá em
nenhum caso por danos originados como consequência de acontecimentos imprevisíveis,
nem por aqueles que sejam consequência do comportamento negligente do usuário.
Asseguresuaviagem.com.br oferece seus serviços em países de língua espanhola, na
América Latina, Brasil, Espanha e através de suas empresas controladas, cumprindo
sempre as normas e regras 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.

