ACE Seguradora S.A. – Matriz
+Av.das Nações Unidas, 8.501 28º andar
São Paulo - SP – 01310-915
www.aceseguros.com.br

Certificado de Seguro - ACE/SINCOR RC Profissional Corretores
São Paulo

Este Certificado é emitido em caráter exclusivamente informativo e não concede nenhum
direito a quem dele estiver de posse. Este Certificado não emenda, estende ou altera as
coberturas concedidas pela apólice emitida.
SEGURADO:

GERA CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA

CNPJ

01.181.334/0001-71

CORRETOR:

J GONGORA CORRETORA

COBERTURA: Este documento certifica que a apólice de seguro mencionada abaixo está em
emissão a favor do Segurado em referência pelo período indicado, e cobrirá danos conforme
definida na especificação da referida apólice. O seguro contratado através da apólice descrita
abaixo está sujeito a todos os termos, exclusões e condições de tal apólice.
APÓLICE:

0050493

VIGÊNCIA:

Início às 24 horas do dia 10/07/2015
Término às 24 horas do dia 10/07/2016

DATA RETROATIVA DE VIGÊNCIA:
ENDEREÇO DO SEGURADO:
RUA REIMS, 537
Rua:
SÃO PAULO
Municipio:
São Paulo
Estado:

10/07/2002

Bairro: CASA VERDE

COBERTURAS/LIMITE MÁXIMO INDENIZAÇÃO/FRANQUIAS:
Cobertura

Responsabilidade Civil Profissional
Corretores de Seguros

Limite Máxim
Indenização -

500,000.00

Franquia R$

10% dos prejuízos, limitado
ao mínimo de 3% da importancia
segurada e ao máximo de 6%

CANCELAMENTO: O presente seguro poderá ser cancelado antes do seu
devendo a Companhia de Seguros comunicar ao possuidor do certificado
por escrito e com 15 dias de antecedência. Possível atraso na comunicação
não representará nenhuma obrigação ou responsabilidade de qualquer tipo a
de Seguros, seus diretores, representantes ou prepostos.

fim de vigência ,
tal cancelamento
do cancelamento
esta Companhia

ACE Seguradora S.A. – Matriz
+Av.das Nações Unidas, 8.501 28º andar
São Paulo - SP – 01310-915
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Utilize a Ouvidoria quando não se sentir satisfeito com as soluções apresentadas

O Grupo ACE instituiu o serviço de Ouvidoria para garantir um atendimento de qualidade ,
seja por meio do telefone ou correio eletrônico. O prazo para conclusão do atendimento é de
até quinze dias.
A indicação da Ouvidoria se dá para casos em que os clientes ou usuários dos produtos e
serviços do Grupo não encontrem uma solução satisfatória ao percorrer as vias tradicionais
que têm à disposição (SAC, Fale Conosco, Sinistros entre outros).
Ouvidoria tem como objetivo assegurar a estrita observância das normas legais e
regulamentares relativas aos direitos do consumidor. A área também atua como canal de
comunicação entre o Grupo e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na
mediação de conflitos.
Portanto, se você é segurado e não ficou satisfeito com as soluções apresentadas pelos
serviços que tem à sua disposição, entre em contato com ouvidoria@acegroup.com ou ligue
para 0800-722-5059.
São Paulo, 20 de Abril de 2016

ACE Seguros S.A.
Matriz São Paulo

(11) 4504-4400

Filial Rio de Janeiro
Filial Curitiba

(21) 2516-2010
(41) 3342-8978

Filial Porto Alegre
Fiilal Belo Horizonte
Filial Salvador

(51) 3022-2730
(31) 3225-3130
(71) 3341-6511

Filial Campinas

(19) 3579-8082

