SUGESTÃO DE PAUTA

A importância de contratar um seguro
viagem antes de partir para as férias
Escolher o destino, os passeios mais interessantes, onde se hospedar e o que
levar na bagagem são algumas das preocupações mais comuns de quem está
planejando a sua tão esperada viagem de férias. Poucos viajantes, porém, se
lembram que, durante este passeio, especialmente no Exterior, estão sujeitos a
uma série de imprevistos, como contração de doenças, internação hospitalar,
despesas farmacêuticas, problemas dentários, perda ou danos na bagagem,
problemas jurídicos, pagamento de fiança e cancelamento ou interrupção da
viagem devido a motivos de morte ou saúde, entre muitas outras situações.
Para se proteger destes imprevistos, existe o seguro viagem, uma proteção com
custo baixo, fácil e rápida de ser contratada, que pode tornar as férias um
momento ainda mais prazeroso e tranquilo. “Muitos brasileiros têm o maior
cuidado ao escolher o melhor hotel da cidade ou selecionar os passeios mais
divertidos e simplesmente se esquecem de se proteger contra os imprevistos. E
todos nós estamos sujeitos, por exemplo, a emergências médicas em qualquer
cidade do mundo. Ou o que acontece se o viajante perder a bagagem? Ter este
seguro longe de casa é estar sempre pronto para algo inesperado”, destaca
Adevaldo Calegari, mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo e
fundador da Progetto Corretora de Seguros, que atua a 30 anos no segmento de
seguros.
Para se ter ideia do custo e dos inúmeros benefícios deste serviço, a Progetto
montou um orçamento para um casal durante uma viagem de sete dias ao
Chile. A idade, por exemplo, é um diferencial: até 70 anos, todos pagam o
mesmo preço; após os 70 anos, há um acréscimo no custo. Para um casal com
idade abaixo de 70 anos, o custo total seria de R$ 213,60 para ter a cobertura
durante sete dias.
Por este valor, o cliente teria direito a uma infinidade de proteções: despesas
médicas, hospitalares e odontológicas de até US$ 15 mil (por pessoa),
reembolso de R$ 1.000,00 em caso de cancelamento ou interrupção de viagem
por motivo de saúde ou morte, reembolso de R$ 2.000,00 se ocorrer extravio de
bagagem (por pessoa), traslado médico no valor de até US$ 15 mil (por pessoa),
reembolso de até US$ 100,00 em despesas farmacêuticas, reembolso de até
US$ 1.000,00 em despesas jurídicas, pagamento de fiança no valor de até US$

2.000,00 e pagamento de R$ 100.000,00 no caso de morte ou invalidez durante
a viagem (por pessoa), entre outros benefícios.
Para saber mais detalhes sobre os planos disponíveis ou solicitar um orçamento
sem compromisso, o cliente pode ligar diretamente para a Progetto Corretora
de Seguros, no telefone (11) 5641.3930.
SOBRE A PROGETTO CORRETORA DE SEGUROS
A Progetto Corretora de Seguros (www.progettocor.com.br) completa 30 anos
de atuação em 2016, sob o comando do seu fundador Adevaldo Calegari. A
corretora atua em todos os segmentos de mercado e conta hoje com uma
carteira ativa com quase 5.000 clientes. Especialista em gerenciamento de
riscos, Calegari também é vice-presidente da Câmara dos Corretores de Seguros
de São Paulo, diretor de Microsseguros da Associação Paulista dos Técnicos de
Seguros, membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Autorregulação do
Mercado de Corretagem de Seguros, de Resseguros, de Capitalização e de
Previdência Complementar Aberta (Ibracor) e mentor do Clube dos Corretores
de Seguros de São Paulo.
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