MS AUTO
PROTEÇÃO PARA
O SEU CARRO,
TRANQUILIDADE
PARA VOCÊ

O MS AUTO é um
seguro que, além de
proteger seu veículo,
oferece serviços para
sua comodidade.
A Mitsui Sumitomo Seguros garante a reparação ou
reposição dos veículos segurados, além de coberturas
a terceiros e serviços de assistência.

COBERTURAS
• Colisão, incêndio, roubo/furto
e explosão
• RCF-V - Danos materiais
e corporais a terceiros

• Carroceria
• Blindagem
• Extensão de perímetro para
os países da América do Sul

• Danos morais

• Despesas extraordinárias
e complementares

• Acidentes Pessoais por
Passageiros

• Equipamentos e acessórios

• Kit gás

ASSISTÊNCIA 24 HORAS
• Auto socorro

• Retorno de passageiros
após acidente

• Reboque 100 km

• Retorno do segurado em
caso de falecimento de
parente de 1° grau

• Chaveiro
• Falta de combustível
(pane seca)

• Remoção hospitalar após
acidente

• Hospedagem
• Troca de pneus
• Veículo alternativo
em viagem

• Transporte de família em
caso de hospitalização do
segurado

• Retorno ao domícilio ou
continuação da viagem

• Assistência a pessoas em
viagem ao exterior

• Transporte para recuperação
do veículo reparado

VANTAGENS

Site personalizado
Disponível para o corretor e para o segurado,
possibilitando a visualização e impressão de apólice,
boleto, endosso, condições gerais e especiais,
e manual de assistência 24 horas

Dispositivo antifurto
Se for necessária a instalação, o segurado não pagará
nada. Além disso, o segurado não precisa se preocupar
com a retirada do dispositivo, caso o veículo seja
substituído ou sinistrado

Indenização
Pagamento de indenização integral em até 5 dias úteis,
a partir da entrega do último documento na companhia

Carro Reserva
• Caso o segurado seja atendido como terceiro
em outra seguradora
• Extensão das coberturas do seguro para o carro reserva

Assistência 24h
• Reparos emergenciais na residência, como elétricos,
hidráulicos e chaveiro

Valor de novo
Extensão da cobertura pelo valor de novo por 1 ano

Serviços adicionais em caso de sinistro
• Serviços de despachante no caso de indenização integral
• Assistência jurídica

COBERTURA DE VIDROS
Básica
Veículos de passeio - Vidros,
guarnição, palheta, película
de controle solar e máquina
de vidros.
Blindados
Veículos blindados
(Passeio e SUV/Pick-Up) Vidros, guarnição, palheta,
película de controle solar,
faróis convencionais, faróis
de Xenon/LED, lanternas
convencionais, lanternas
de LED, retrovisores
externos e pneus.
Singular
Veículos de passeio - Vidros,
guarnição, palheta, película de
controle solar, faróis
convencionais, faróis de
Xenon/LED, faróis auxiliares,
lanternas convencionais,
lanternas de LED, lanternas
auxiliares, retrovisores
externos e máquina de vidros.

Completa
Veículos de passeio - Vidros,
guarnição, palheta, película de
controle solar, faróis
convencionais, faróis de
Xenon/LED, faróis auxiliares,
lanternas convencionais,
lanternas de LED, lanternas
auxiliares, retrovisores externos,
reparo de para-choques, reparo
de arranhões (SRA) e máquina
de vidros.
Genuínos
Veículos de passeio - Vidros,
guarnição, palheta, película de
controle solar, faróis
convencionais, faróis de
Xenon/LED, faróis auxiliares,
lanternas convencionais,
lanternas de LED, lanternas
auxiliares, retrovisores
externos, reparo de
para-choques, reparo de
arranhões (SRA) e máquina de
vidros.

PODENDO AINDA CONTRATAR
CARRO RESERVA
nas opções 7, 15 ou
30 dias com ou sem
ar condicionado

REBOQUE KM
ADICIONAL
200, 400, 600, 800
km ou ilimitado

OUTROS
SERVIÇOS
Leva e traz,
motorista amigo
e higienização

A MITSUI SUMITOMO SEGUROS
Sempre atenta às mudanças e tendências do mercado, a
Mitsui Sumitomo Seguros oferece produtos e serviços que
buscam atender com excelência às necessidades dos seus
clientes, tanto no segmento massiﬁcado quanto no
corporativo.
Parte integrande do MS&AD Insurance Group, o maior grupo
segurador da Ásia e um dos maiores do mundo, a Mitsui
Sumitomo Seguros é formada a
partir de dois conglomerados
japoneses com quase 400
anos: Mitsui e Sumitomo.
Juntos formam um dos
mais sólidos grupos
econômicos do mundo,
agregando qualidade e
eﬁciência aos mais variados
segmentos de mercado em que atua,
como ﬁnanceiro, imobiliário, eletrônico,
mineração, construção,
telecomunicações, agroindústria,

seguros, dentre outros.



 

 

  





    

 







  

 







No Brasil há mais de 55 anos, está
estrategicamente situada em 16
localidades proporcionando um
atendimento rápido e personalizado
para todo o Brasil.
Central de Atendimento e Sinistros
0300 772 6744
Assistência 24 horas
No Brasil: 0800 707 7883
Países do Mercosul: (55 11) 2930 4019
Assistência Vidros
0800 707 7818
SAC
0800 773 6744

Ouvidoria
0800 888 6744
Disque Denúncia
0800 775 0100
Deﬁcientes Auditivos*
www.msig.com.br
Após as 18h e ﬁnais de semana,
ligar para 0800 761 3004
*Disponível também para Ouvidoria

www.msig.com.br
mitsuisumitomoseguros_oﬁcial

CNPJ: 33.016.221/0001-07 - MS AUTO - PROCESSO SUSEP Nº:15414.901214/2017-67. A aceitação
do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste produto na SUSEP não implica, por
parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá
consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, de acordo
com o número do processo constante da apólice / proposta. 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 / proposta. Recomendamos a leitura das Condições Gerais e do Manual do
Segurado previamente à contratação.

