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O Programa Seguro do Turista protege sua 
empresa, assistindo o seu cliente em caso de 
acidente durante o turismo de lazer, aventura, 
rural, ecoturismo, cultural, entre outros.

Protegemos também o seu cliente em eventos de negócios, 
religiosos, atividades esportivas, durante a hospedagem em 
hotéis e pousadas, do check-in ao check-out, em qualquer 
outra situação ou local onde possa ocorrer algum acidente.

Mesmo tendo uma equipe qualificada, equipamentos 
de qualidade e bons parceiros, acidentes acontecem. 
Neste momento é fundamental ter uma assistência 
completa e diferenciada para o seu cliente.

Com a contratação do Programa Seguro do Turista, a sua 
empresa terá qualidade e segurança para focar apensar no 
que é importante, sabendo que tem um serviço de qualidade 
e a garantia de proteção para o seu cliente.

O que é o 
Programa
Seguro do 
Turista?



Coberturas do Programa Seguro do Turista

Despesas médicas, 
hospitalares, 
farmacêuticas  
e odontológicas
Garantimos ao seu cliente o 
reembolso das despesas médicas, 
hospitalares, farmacêuticas e 
odontológicas, decorrentes de 
acidente pessoal coberto.

Morte por acidente
Garantimos aos beneficiários legais do 
seu cliente o pagamento da indenização, 
em caso de acidente pessoal coberto 
pelo seguro, de acordo com o capital 
individual contratado.

Invalidez permanente
por acidente
O nosso programa garante o pagamento 
de uma indenização por perda, redução 
ou incapacidade funcional definitiva total 
ou parcial de um membro ou órgão do 
segurado. O valor da indenização 
é proporcional à lesão, podendo chegar 
até o limite do capital segurado.
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É na sua empresa e equipe 
que seu cliente buscará ajuda.

Através do Programa Seguro do Turista, 
o seu cliente terá o reembolso de despesas 
médicas, hospitalares, farmacêuticas e 
odontológicas decorrentes do acidente, até 
o limite do plano escolhido. O seu cliente 
poderá ser assistido por uma rede hospitalar 
credenciada de referência ou livre escolha.

Além disso, continuamos assistindo o seu cliente 
mesmo após o momento de chegada ao conforto de 
sua residência. Asseguramos também indenização 
por invalidez e morte acidental. E mais, o Programa 
Seguro do Turista cobre todas as despesas com o 
translado do corpo para qualquer parte do Brasil, 
inclusive custeando o transporte aéreo e o funeral.

O que fazer em caso de acidente?
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É na sua empresa e equipe que  
seu cliente buscará ajuda.

• Indenização aos beneficiários legais em  
caso de morte por acidente;

• Sem nenhum custo adicional, em caso de morte 
por acidente do seu cliente, será oferecido o 
serviço de translado do corpo para cidade 
de origem, incluindo o transporte aéreo, 
exclusivamente dentro do território nacional;

• Custeio de todas as despesas com o funeral,  
através da nossa assistência. Em caso de livre 
escolha da família, do falecido, o pagamento 
é limitado a R$ 3.000,00, através da nossa 
política de reembolso;

• Contratação simplificada através do nosso 
site www.jskcorretora.com.br

O que fazer 
em caso de 
acidente?
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Diferenciais 
do Programa 
Seguro do 
Turista

• Cobertura a partir de 1 dia, sem cobrança mínima  
no mês que não houver movimentação;

• Sem limite de idade ou alteração de custo por faixa etária;

• Assistência 24h especializada;

• Opção de livre escolha dada ao seu cliente para  
a rede médico/hospitalar, através da nossa política  
de reembolso, até o limite do plano escolhido;

• Rede médico/hospitalar credenciada de referência, nas 
capitais e principais cidades turísticas de todo o Brasil;

• Assistência continuada: reembolso de despesas médicas, 
hospitalares, farmacêuticas e odontológicas posteriores  
ao acidente, até limite do plano escolhido;

• Indenização ao beneficiário ou ao cliente, em caso  
de morte ou invalidez permanente total ou parcial  
por acidente;
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Garantias do Programa 
Seguro do Turista

Indenização de 
morte por acidente

Despesas com 
translado do corpo

Despesas com 
funeral

Despesas médicas 
e hospitalares

Despesas 
farmacêuticas

Despesas 
odontológicas

Indenização por invalidez 
permanente por acidente
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Assistências do Programa 
Seguro do Turista

SAT - Serviço de 
Assistência ao Turista
Canal gratuito e exclusivo, através da central 
0800, disponível 24 horas, 7 dias da semana, 
com atendimento de equipe especializada 
no Programa Seguro do Turista.
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Assistências do Programa 
Seguro do Turista

Atendimento através de rede 
hospitalar credenciada, 24 horas:
em caso de acidente ou fato extremo que venha provocar 
danos corporais que necessite de assistência médica e/
ou hospitalar emergencial, o seu cliente poderá ser 
encaminhado à rede hospitalar credenciada de referência 
mais próxima, com cobertura até o limite do plano escolhido. 
Sendo necessário, o Programa Seguro do Turista continua 
assistindo o seu cliente mesmo após o momento de 
chegada à sua cidade de origem.
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Serviço de assistência funeral.
Em caso de acidente que venha provocar a morte do 
seu cliente, nosso serviço, através da central 0800, 
estará disponível 24 horas, 7 dias da semana. Após 
acionada, uma empresa especializada tratará de todos 
os trâmites do translado do corpo para cidade do 
sepultamento, custeando todas as despesas, inclusive 
o transporte aéreo para o aeroporto mais próximo, 
exclusivamente dentro do território nacional. Caso a 
família opte por realizar o funeral de modo particular, 
estará garantido o reembolso de até R$ 3.000,00.

Assistências do Programa 
Seguro do Turista
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Novos produtos

AssistTUR
Em todas as situações, no caso de acidente durante 
o período contratando, seu cliente estará totalmente 
protegido e assistido pelo Programa Seguro do Turista.

AssisPAX
Durante o transporte em automóvel ou embarcação 
segurada, o passageiro estará totalmente protegido 
e assistido pelo Programa Seguro do Turista, em caso 
de acidente ao longo do período contratado.

AssisTLETA
Durante o evento esportivo contratado, o atleta 
estará totalmente protegido e assistido pelo 
Programa Seguro do Turista, em caso de
acidente ao longo de todo o evento.
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AssisTUR

O AssisTUR é o produto ideal para empresas 
que trabalham em todos os segmentos do 
turismo, como turismo de lazer de aventura, de 
pesca esportiva, rural, ecoturismo, pedagógico, 
religioso, de negócio, entre outros.

Também atendemos entidades de classe 
e empresas que trabalham com eventos 
corporativos, religiosos, congressos, feiras, 
shows e eventos em geral.

O AssisTUR atende empresas de receptivo, agências 
de viagens, operadoras de turismo, hotéis, pousadas, 
produtoras e qualquer empresa que seja responsável 
pela integridade dos seus clientes do início ao fim da 
sua viagem, passeio turístico, atividade ou evento.

Os planos do AssisTUR garantem ao seu cliente 
atendimento médico/hospitalar, reembolso de 
despesas farmacêuticas e odontológicas, indenização 
por invalidez ou morte por acidente, além do 
pagamento de despesas com translado do corpo e 
funeral (exclusivamente em território nacional).
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Planos AssisTUR
Assistência ao turista

COBERTURAS
PLANOS | CAPITAIS SEGURADOS

Platinum Premium Extra Class Express

Custo dia/segurado R$ 5,00 R$ 3,00 R$ 2,30 R$ 1,50 R$ 1,20

Morte por acidente R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 75.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00

Invalidez permanente por acidente R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 75.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00

Reembolso de despesas | DMHO* R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 7.500,00 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00

Assistência Funeral - Livre escolha** R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Assistência Funeral - Translado e Sepultamento ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

Rede Médica/hospitalar credenciada SIM SIM SIM SIM SIM

*DMHO: Reembolso de despesas médicas, hospitalares, odontológicas e/ou farmacêuticas.
**Caso a família opte por realizar o funeral de modo particular, estará garantido o reembolso de até R$ 3.000,00.
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Planos AssisTUR | Turismo de aventura
Assistência ao turista

COBERTURAS
PLANOS | CAPITAIS SEGURADOS - TURISMO DE AVENTURA

Platinum Premium Extra Class Express

Custo dia/segurado R$ 15,00 R$ 9,00 R$ 6,90 R$ 4,50 R$ 3,60

Morte por acidente R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 75.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00

Invalidez permanente por acidente R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 75.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00

Reembolso de despesas | DMHO* R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 7.500,00 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00

Assistência Funeral - Livre escolha** R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Assistência Funeral - Translado e Sepultamento ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

Rede Médica/hospitalar credenciada SIM SIM SIM SIM SIM

*DMHO: Reembolso de despesas médicas, hospitalares, odontológicas e/ou farmacêuticas.
**Caso a família opte por realizar o funeral de modo particular, estará garantido o reembolso de até R$ 3.000,00.
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• Agência Luck Viagens e Turismo - PE

• Assoc. dos Monitores Locais de Bertioga - SP

• ATALAIA Empreendimento Turísticos Fernando de Noronha - PE

• Amazon Dream Turismo - AM

• Costazul Turismo e Receptivo - AL

• Confederação Brasileira de Automobilismo - RJ

• COCAMAR Cooperativa Agroindustrial - PR

• Hotel Fazenda Menino da Porteira - MG

• Operação Turismo Agência e Operadora - SC

• Pousada de Pesca Esportiva Sucunduri - AM

• Rio Jeep Tour Locação de Veículos e Turismo - RJ

• Serviço Social do Comércio - SESC PE

Alguns dos
nossos clientes
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AssisTLETA

Esse produto protege o atleta amador ou profissional que 
participa de corridas de rua ou outros eventos esportivos.

O AssisTLETA atende empresas que trabalham com 
atividades e eventos esportivos de várias modalidades.

Os planos do AssisTLETA garantem ao seu cliente o 
pagamento de indenização, atendimento médico, hospitalar 
ou assistência funeral, em caso de acidente coberto.
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Planos Corrida de Rua
Assistência ao atleta

COBERTURAS
PLANOS | CAPITAIS SEGURADOS

C RUA 5 C RUA 4 C RUA 3 C RUA 2 C RUA 1

Custo dia/segurado* R$ 2,50 R$ 1,50 R$ 1,15 R$ 0,75 R$ 0,60

Morte por acidente R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 75.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00

Invalidez permanente por acidente R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 75.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00

Despesas médicas e hospitalares R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 7.500,00 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00

Despesas odontológicas e farmacêuticas** R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 7.500,00 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00

Assistência Funeral - Livre escolha*** R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Assistência Funeral - Translado e Sepultamento ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

Rede Médica/hospitalar credenciada SIM SIM SIM SIM SIM

*Caso haja movimentação, fatura mínima mensal de R$100,00. **O capital de despesas Odontológicas e/ou Farmacêuticas serão deduzidas do capital de despesas médicas e hospitalares e não se acumulam.
***Caso a família opte por realizar o funeral de modo particular, estará garantido o reembolso de até R$3.000,00.
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Planos Esporte Competição
Assistência ao turista

COBERTURAS
PLANOS | CAPITAIS SEGURADOS

Esporte 5 Esporte 4 Esporte 3 Esporte 2 Esporte 1

Custo dia/atleta R$ 15,00 R$ 9,00 R$ 6,90 R$ 4,50 R$ 3,60

Morte por acidente R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 75.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00

Invalidez permanente por acidente R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 75.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00

Reembolso de despesas | DMHO* R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 7.500,00 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00

Assistência Funeral - Livre escolha** R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Assistência Funeral - Translado e Sepultamento ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

Rede Médica/hospitalar credenciada SIM SIM SIM SIM SIM

*DMHO: Reembolso de despesas médicas, hospitalares, odontológicas e/ou farmacêuticas.
**Caso a família opte por realizar o funeral de modo particular, estará garantido o reembolso de até R$ 3.000,00.
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• Acácio Sport Gestão e Marketing Esportivo - GO

• Automóvel Clube de Balneário Camboriú - SC

• Corre Assessoria Esportiva - RJ

• Federação Capixaba de Triathlon - ES

• Federação Espírito Santense de Ciclismo - ES

• Grêmio Recreativo e Esportivo Ambiental - MT

• LCM - Gestão e Treinamento Esportivo - TO

• M2 Eventos Esportivos e Aventura - RS

• Montanhas Race Promoções e Eventos - SP

• Treine Certo Assessoria Esportiva & Eventos - ES

• Total Chip Serviços de Cronometragem - CE

Alguns dos
nossos clientes
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AssisPAX

O AssisPAX é o produto ideal para empresas que 
trabalham com o transporte turístico de pessoas em 
ônibus, micros, buggys, automóveis e embarcações.

O AssisPAX atende empresas de receptivo, 
agências de viagens, operadoras de turismo, hotéis, 
pousadas, associações e qualquer empresa que seja 
responsável pela integridade dos seus clientes do 
início ao fim do transporte.

Os planos do AssisPAX garantem ao passageiro 
ou ao seu beneficiário o atendimento médico/
hospitalar, reembolso de despesas farmacêuticas e 
odontológicas, indenização por invalidez ou morte 
por acidente, além de pagamento de despesas com 
translado do corpo e funeral (exclusivamente em 
território nacional), em caso de acidente com  
o veículo segurado.
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Planos AssisPAX
Assistência ao passageiro

COBERTURAS
PLANOS | CAPITAIS SEGURADOS

Maxi Executivo Especial

Custo dia/atleta R$ 10,00 R$ 6,00 R$ 4,40

Morte por acidente R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

Invalidez permanente por acidente R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

Reembolso de despesas | DMHO* R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00

Assistência Funeral - Livre escolha** R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Assistência Funeral - Translado e Sepultamento ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

Rede Médica/hospitalar credenciada SIM SIM SIM

*DMHO: Reembolso de despesas médicas, hospitalares, odontológicas e/ou farmacêuticas.
**Caso a família opte por realizar o funeral de modo particular, estará garantido o reembolso de até R$ 3.000,00.
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• Associação de Bugueiros de Morro Branco - CE

• Associação dos Bugueiros de Maragogi - AL

• Associação dos Profissionais de Buggy - RN

• CATSUL GUAIBA - Transporte Hidroviário - RS

• FOZ TRAVEL Agência de Viagens - PR

• HIBISCUS Empreendimentos Turísticos - AL

• Ilha do Sol Agência de Viagens - PR

• Macuco Ecoaventura e Turismo - PR

• Marina Serviços Náutico - Fernando de Noronha - PE

• Rota 7 Passeios Náuticos - MG

• Viação Tapajós Transporte Marítimo - PA

• Vivant e Locação e Transporte Aquático - SP

Alguns dos
nossos clientes




