
Confira as condições gerais 

 
Porto Seguro Equipamentos Portáteis: O desconto será válido do dia 18 de novembro a 08 de dezembro (11) 

3366-3110 (Grande São Paulo) | 3004-6268 (Capitais e grandes centros) | 0800-727-8118 (Demais 

localidades) | 0800-727-2765 (SAC - cancelamento, reclamações e informações) | 0800-727-8736 

(Atendimento exclusivo para deficientes auditivos ) | 0800-727-1184 (Ouvidoria - das 8h15 às 18h30, de 

segunda a sexta-feira, exceto feriados). Informações reduzidas. Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais. CNPJ: 

61.198.164/0001-60. Processo SUSEP:15414.002547/2012-05. O registro deste plano na SUSEP não 

implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.  

Porto Seguro Empresa: Promoção válida de 25/11 até 29/11/2019. Com condição promocional de 1 5% de 

desconto para seguros novos e renovações de outras seguradoras. Promoção válida para todas as atividades 

do Empresa e suas segmentações. Pagamento pode ser feito em até 6x sem juros ou 5% de desconto para 

pagamento à vista. No cartão de crédito Porto Seguro PJ obtém ainda mais 5% de desconto. Desconto não 

cumulativo com outras promoções ou cupons e válido apenas nos dias 25 a 29 de novembro de 2019 para 

todo território nacional. Para mais informações consulte as condições gerais do produto no site 

www.portoseguro.com.br/empresa. (11) 3366-3110 (Grande São Paulo) | 3004-6268 (Capitais e grandes 

centros) | 0800-727-8118 (Demais localidades) | 0800-727-2765 (SAC - cancelamento, reclamações e 

informações) | 0800-727-8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos ) | 0800-727-1184 (Ouvidoria 

- das 8h15 às 18h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados). Informações reduzidas. Porto Seguro Cia. 

de Seguros Gerais. CNPJ: 61.198.164/0001-60. Processo SUSEP: Porto Seguro Empresa 

15414.002287/2005-31, Lucros Cessantes 15414.900021/2018-70 e Responsabilidade Civil 

15414.900596/2013-88 O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 

recomendação a sua comercialização. 

Porto Seguro Residência: Promoção válida para o dia 29/11/2019. O percentual de desconto de 15% é 

exclusivo para seguros novos do Residência Habitual, Premium e Veraneio. Os valores do seguro poderão 

variar de acordo com a região. Promoção válida em todo o Brasil. Desconto no cumulativo com outras 

promoções ou cupons. Texto legal: Consulte as condições gerais no site www.portoseguro.com.br/residência. 

CNPJ: 61.198.164/0001-60 - Processo SUSEP: Residência 15414.002288/2005-85; Acidentes Pessoais e 

Perda de Emprego 15414.900889/2013-65. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da 

Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Central de atendimento: (11) 3366-3110 - 

Grande São Paulo; 3004-6268 - Capitais e grandes centros; 0800 727 8118 - Demais localidades 

CAPS: Promoção válida para agendamento até 30/11, com a realização do serviço entre 25/11 a 07/12/2019. 

Os valores poderão ter preços diferentes de acordo com a região. O valor promocional de desconto de 70% 

é exclusivo para segurados Porto Seguro Auto. Já para não segurados, o desconto é de 50%. Promoção 

válida para veículos de passeio, Picapes e SUV’s, até aro 17”, desde que aprovados pela unidade, quanto à 

conservação dos pneus e da suspensão. O pagamento pode ser feito no cartão de crédito Porto Seguro, em 

até 6 vezes ou 03 vezes nos demais cartões. Solicitação do cartão sujeita a análise de crédito. Consulte 

Condições Gerais no site www.cartaoportoseguro.com.br. Porto Seguro Automóvel – CNPJ: 61.198.164/0001-

60 – Processo Susep: 15414.100233/2004-59 – Valor de Mercado e Valor Determinado. Portoseg S.A. 

Crédito, Financiamento e Investimentos – CNPJ: 04.862.600/0001-10. Central de Relacionamento: 4004-3600 

(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 727 7477 (demais localidades). O registro deste plano na Susep 

não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. 

Carro Fácil: Para se tornar elegível ao desconto, o cliente deverá encaminhar a ficha para análise, contratar 

a assinatura do Carro Fácil e/ou realizar o pagamento da primeira parcela entre o período da campanha de 

25 a 29 de novembro de 2019. Promoção válida mediante ao uso do código promocional. Central de 

Relacionamento (11) 3366-3848 (São Paulo e Capital) | (11) 3366-9888 (Demais capitais) | 0800 727 7310 

(Demais localidades) | 0800 727 1184 (Ouvidoria - das 8h15 às 18h30, de segunda a sexta, exceto feriados). 

A confirmação do pedido de compra ou preparação do veículo depende da aprovação da primeira parcela 

(retorno em até 48 horas). A vigência do contrato só contará a partir da data de entrega do  veículo ao cliente. 

Para conhecer os modelos, condições de contratação e regiões de abrangência, consulte 

portosegurocarrofacil.com.br. Porto Seguro Locadora de Veículos LTDA. CNPJ: 19.091.996/0001-16. 

Seminovos: Promoção válida para clientes que mencionarem "Bônus Black Friday" durante a visita na loja 

Carro Fácil Seminovos, entre os dias 25 a 29 de novembro de 2019, para a compra dos veículos disponíveis 

em estoque. O Carro Fácil Seminovos entregará os veículos com o tanque cheio (abastecidos com álcool) . O 

rastreador será instalado e ativado pela Porto Seguro Rastreador. Após o primeiro mês gratuito, será cobrado 

o valor mensal de R$ 59,90, caso o cliente opte por continuar com o serviço. Central de Relacionamento: (11) 

3366-8200 (Grande São Paulo, capitais e grandes centros) | 0800 727 7310 (Demais localidades) | 0800 727 

8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos) | 0800 727 1184 (Ouvidoria – horário de atendimento 

de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30, exceto feriados). Para conhecer os modelos, condições de 



contratação e regiões de abrangência, consulte a loja física, localizada na Avenida Rio Branco, 1.448 | 

Campos Elíseos. Porto Seguro Locadora de Veículos LTDA. CNPJ: 19.091.996/0001-16. Modelos e marcas 

disponíveis enquanto durarem os estoques. Horário de atendimento da loja: de segunda a sexta das 8h às 

20h. Sábado, das 9h às 19h. Exceto feriados.  

Reppara! 1 - Somente para contratação pelo site: www.reppara.com.br, através de um cupom promocional 2 

- O valor para o plano Reppara!+ é de R$ 19,90 e para o Reppara! é de R$ 15,90. O valor para o plano 

Reppara!+ de R$ 17,90 é valido somente para pagamentos efetuados com cartão de crédito Porto Seguro. 3 

– Os valores descritos no item 2 são válidos pelo período de um ano (12 meses), in iciando a partir da data de 

contratação. Desconto não cumulativo com outras promoções ou cupons. Os preços são válidos somente 

durante o período promocional acima. Consulte nossas condições de pagamento. Porto Seguro Serviços e 

Comércio S.A. CNPJ: 09.436.686/0001-32. Para mais informações sobre os serviços, consulte as condições 

gerais, a disponibilidade, as regiões de abrangência, o preço e as garantias dos serviços pela Central de 

Relacionamento Porto Seguro Faz: 3003 3329 ou no site www.portosegurofaz.com.br. | As informações, 

reclamações e cancelamento: 3003 3329. | Ouvidoria: 0800 727 1184 | Atendimento exclusivo para deficientes 

auditivos: 0800 727 8736 | Horário de atendimento das 8h15 às 18h30, de segunda a sexta -feira, exceto 

feriados. 

Porto Faz: Porto Seguro Faz: 1 - Somente para contratação pelo site: www.portosegurofaz.com.br. 2 - O 

desconto de 30% é válido somente para pagamentos efetuados com cartão de crédito Porto Seguro. Para 

compras efetuadas por outras formas de pagamento, o desconto é de 15%. Desconto não cumulativo com 

outras promoções ou cupons. A composição do preço leva em consideração variáveis como número de 

assentos, distância percorrida e hora trabalhada. Os preços são válidos somente durante o período 

promocional acima. Consulte nossas condições de pagamento. Porto Seguro Serviços e Comércio S.A. CNPJ: 

09.436.686/0001-32. Para mais informações sobre os serviços, consulte as condições gerais, a 

disponibilidade, as regiões de abrangência, o preço e as garantias dos serviços pela Centr al de 

Relacionamento Porto Seguro Faz: 3003 3329 ou no site www.portosegurofaz.com.br. | As informações, 

reclamações e cancelamento: 3003 3329. | Ouvidoria: 0800 727 1184 | Atendimento exclusivo para deficientes 

auditivos: 0800 727 8736 | Horário de atendimento das 8h15 às 18h30, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados. 

 


