VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO
ÂMBITO TERRITORIAL
Os serviços de assistência 24 horas serão prestados ao usuário em todo território brasileiro.
Objetivo do Programa
Este programa tem por objetivo prestar serviço de assistência 24 horas aos seus usuários em caráter emergencial, mediante a impossibilidade
de locomoção do veículo em decorrência de acidentes e/ou panes, roubos e/ou furtos. Não são considerados serviços emergenciais eventos que
se referem a manutenção do veículo ou troca de o cinas.
A Central de Assistência 24hs através do telefone (Toll Free) de Discagem Direta Gratuita (DDG) 0800, durante 24 horas por dia, inclusive nos
feriados e nais de semana, durante 365 dias ao ano, oferecerá toda a assistência necessária de acordo com as coberturas contratadas.
IMPORTANTE:
Antes de entrar em contato com a Central da Assistência 24hs:
a)

Veri que o endereço onde o veículo e os ocupantes se encontram, bem como os possíveis pontos de referência, isto tornará mais ágil

sua localização;
b)

O veículo deve estar desimpedido para realização da remoção e, em caso de acidente(s) com vítimas, em atendimento as exigências da

legislação brasileira, a remoção só poderá ser realizada após liberação pelas autoridades competentes;
c)

Todo e qualquer serviço de assistência não deverá ser acionado/providenciado sem a prévia autorização da Assistência 24 horas;

d)

Os serviços solicitados sem autorização prévia da Assistência 24horas não possuem garantia de reembolso por parte da Central de

Assistência 24hs;
DEFINIÇÕES
Associado/Usuário: Pessoa física que estiver na direção do veículo constante em nosso cadastro no momento do evento.
Acompanhantes: As pessoas que se encontram no veículo do USUÁRIO no momento da ocorrência do evento, considerando a capacidade de
lotação do veículo, determinada pelo fabricante.
Cadastro: É o conjunto de informações relativas aos veículos que terão direito à utilização dos serviços.
Prestadores: São pessoas físicas e/ou jurídicas constantes nos cadastros e registros da CARE que estão aptas a prestar serviços necessários aos
atendimentos garantidos.
Veículo: Meio de transporte automotor de passeio, com peso líquido inferior a 3,5 toneladas fabricadas até 29 anos, 11 meses e 29 dias antes da
data de solicitação dos serviços.
Evento: Imobilização do veículo em consequência de panes, falta de combustível, pneu furado e/ou colisão ou acidentes, que venham a
impossibilitar a locomoção do veículo por seus próprios meios, assim como roubos e/ou furtos do veículo cadastrado.
Acidente com o veículo: É a ocorrência de colisão, abalroamento, capotagem, alagamento, queda de objetos, envolvendo diretamente o veículo
e impedindo sua locomoção por seus próprios meios.
Pane: É qualquer defeito de origem mecânica ou elétrica ocorrida no veículo que venha a impossibilitar sua locomoção por seus próprios meios.
Residência: É o endereço de cadastro do associado/usuário, vinculado ao veículo, na base de dados da Assistência 24hs.
GARANTIA E LIMITES
A Central de Assistência, sempre que possível, buscará solucionar o problema do USUÁRIO, enviando equipes de pro ssionais para a assistência
emergencial, disponibilizando equipamentos e outros serviços, conforme a cobertura. O critério de limitação ou exclusão do direito ao uso do (s)
serviço(s) será de acordo com a quilometragem, tempo/quantidade máxima de utilização dos serviços ou valor máximo previstos na cobertura
contratada pelo usuário.
ASSISTÊNCIA AO VEÍCULO
SOCORRO ELÉTRICO/MECÂNICO
A Assistência 24hs providenciará o envio de socorro elétrico/mecânico ao veículo, em atendimento a situação de caráter emergencial,
considerando que o reparo seja tecnicamente possível de realização no local do evento, de natureza paliativa. Caso o reparo não seja possível ou a
pane não tenha motivo aparente que permita direcionar o socorro adequado, é garantido o serviço de reboque, para que o veículo seja levado à
o cina mais próxima e/ou a outro local de solicitação do usuário, desde que não ultrapasse o limite de quilometragem contratada do local do
evento.
Importante 1: O usuário se responsabilizará pela remoção de eventual carga transportada no veículo antes da efetivação do reboque.
Importante 2: Não estão previstos os custos com equipamentos especiais (munk, guindastes, carro de apoio, etc.) para resgates em que o uso
exclusivo do reboque não seja su ciente tecnicamente para executar a remoção.
Importante 3: A Central de Assistência arcará com os custos de mão de obra do referido socorro elétrico/mecânico, desde que seja possível sua
execução no local do evento.
Importante 4: Estão excluídas quaisquer despesas com compra ou substituição de peças e com mão de obra cobrada para serviços relativos ao
evento, porém, executados em outro local.
Importante 5: O envio de mecânico será possível em dia útil durante o horário comercial.
Limite: 01 (uma) ocorrência por mês.
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REBOQUE DO VEÍCULO APÓS PANE ELÉTRICA/MECÂNICA
Na ocorrência de pane elétrica/mecânica, que impossibilite o deslocamento por seus próprios meios em consequência do evento descrito, e que
o reparo não seja possível no local, a Central de Assistência fornecerá ao usuário o serviço de reboque para que o veículo seja levado até a o cina
mais próxima indicada pelo associado, desde que não ultrapasse o limite de quilometragem contratada do local do evento.
Importante 1: O usuário responsabilizar-se-á pela remoção de eventual carga transportada no veículo antes do envio do reboque.
Importante 2: Não estão previstos os custos com equipamentos especiais (munk, guindastes, carro de apoio etc.) para resgates em que o uso
exclusivo do reboque não seja su ciente tecnicamente para executar a remoção.
Importante 3: Será disponibilizado somente 01 (um) reboque por evento de pane. Caso o evento ocorra fora do horário comercial, o veículo será
encaminhado para residência do associado ou para a base do prestador de serviço. O usuário terá prazo de 48horas úteis para solicitar a segunda
remoção para o cina, contados a partir do primeiro acionamento, respeitando o limite de quilometragem contratada.
Importante 4: Nos casos em que o percurso solicitado ultrapasse a quilometragem contratada, os custos com a quilometragem excedente são de
responsabilidade do associado.
Importante 5: A permanência do veículo na base do prestador de serviço pode estar sujeita a cobrança não coberta junto a Assistência 24 horas
ultrapassado os prazos estabelecidos.
Limite: 01 (UMA) ocorrência por mês.
REBOQUE DO VEÍCULO APÓS SINISTRO
Na ocorrência de acidente, incêndio, roubo/furto localizado, que impossibilite o deslocamento do veículo por seus próprios meios em
consequência do evento descrito, a Central de Assistência fornecerá ao usuário o serviço de reboque para que o veículo seja levado até a o cina
mais próxima e/ou por solicitação do usuário a outro local, desde que não ultrapasse o limite de quilometragem contratada, do local do evento.
Importante 1: O usuário responsabilizar-se-á pela remoção de eventual carga transportada no veículo antes do envio do reboque.
Importante 2: Não estão previstos os custos com equipamentos especiais (munk, guindastes, carro de apoio etc.) para resgates em que o uso
exclusivo do reboque não seja su ciente tecnicamente para executar a remoção.
Importante 3: Será disponibilizado somente 01 (um) reboque por evento de sinistro. Caso o evento ocorra fora do horário comercial, o veículo
será encaminhado para residência do associado ou para a base do prestador de serviço e posteriormente, respeitado o prazo estipulado, será
removido para o cina indicada pelo usuário, respeitando o limite de quilometragem contratada.
Importante 4: Nos casos em que o percurso solicitado ultrapasse a quilometragem contratada, os custos com a quilometragem excedente são de
responsabilidade do associado.
Importante 5: A permanência do veículo na base do prestador de serviço pode estar sujeita a cobrança não coberta junto a Assistência 24 horas
ultrapassado os prazos estabelecidos.
Importante 6: Os procedimentos necessários para acionamento da Associação em função do sinistro devem ser veri cados diretamente junto a
área responsável da Associação.
Limite: 01 (uma) ocorrência por mês.
TROCA DE PNEUS
Na hipótese de ocorrerem dano(s) ao(s) pneus(s), que impossibilitarem a locomoção do veículo por seus próprios meios, a Central de Assistência
disponibilizará pro ssional para efetuar a troca do pneu dani cado pelo estepe do veículo. Este serviço poderá ser feito caso o associado
disponha das ferramentas de chaves de roda e macaco. Na inviabilidade de realizar o serviço no local, ca garantido o reboque para que o veículo
seja levado à borracharia mais próxima, limitado ao raio de 100 km (cem) do local do evento.
Importante 1: Todas as despesas para o conserto do pneumático: mão de obra, pneus, câmara, bicos, etc., serão de responsabilidade do usuário.
Limite: 01 (uma) ocorrência por mês.
PANE SECA
Na hipótese de impossibilidade de locomoção do veículo por falta de combustível, a Central de Assistência providenciará o serviço de reboque
para que o mesmo seja levado até o posto de combustível mais próximo, no raio de 100 km do local do evento.
Importante 1: o custo do combustível é de total responsabilidade do usuário.
Limite: 01 (uma) ocorrência por mês.
TÁXI
Em caso de acidente, incêndio, furto/roubo e pane do veículo, em evento previamente atendido pela Central de Assistência, limitado a um raio de
40 km do local do evento, será providenciado um táxi até o endereço indicado pelo usuário. Considerando as particularidades locais, este serviço
será realizado através de reembolso ou contratação direta da Assistência 24 horas conforme disponibilidade de prestador de serviço da região do
evento.
Importante 1: Quando o veículo do usuário for destinado a transporte de passageiros (táxi, van e assemelhados), será disponibilizado socorro
somente para o motorista do veículo.
Limite: Até R$ 70,00 (setenta reais) por evento, independente do número de passageiros permitidos pela lotação do veículo de nida pelo
fabricante e de seus destinos.
GUARDA DO VEÍCULO
Em atendimento realizado pela assistência fora do horário comercial em que não haja nenhuma o cina disponível e o associado não tenha local
seguro para guarda do veículo, o mesmo poderá permanecer na base de prestador indicado pela Assistência 24 horas. O prazo máximo para
solicitação da remoção extra do veículo da base para a o cina é de 48 horas úteis a partir do primeiro acionamento.
Importante 1: A permanência do veículo na base do prestador de serviço pode estar sujeita a cobrança não coberta junto a Assistência 24 horas
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ultrapassado o prazo estabelecido.
Limite: 01 (uma) ocorrência por mês.
TRANSPORTE PARA RETIRADA DO VEÍCULO
Após o conserto do veículo, em evento que tenha sido previamente atendido pela Assistência, em município situado a mais de 100 km da
residência do usuário, a Central de Assistência providenciará transporte para o usuário ou pessoa de con ança que possa recuperar o veículo.
Importante 1: Este transporte limitar-se-á a extensão entre município de domicílio e o de reparo, sendo realizado prioritariamente via rodoviário.
Importante 2: Dadas as regras e particularidades locais para aquisição de passagens/contratação de serviços, deverá o usuário efetuar a compra,
recebendo posteriormente o valor acordado através de reembolso, conforme regras deste manual.
Limite: 01 (uma) ocorrência por mês.
MOTORISTA SUBSTITUTO
Em caso de acidente com o veículo que impeça o usuário de dirigir, ou ainda em função de seu falecimento, a Central de Assistência colocará à
disposição um motorista habilitado para o prosseguimento da viagem ou retorno ao município de domicílio, limitado a 400 km (quatrocentos
quilômetros), desde que não haja nenhum acompanhante que possa dirigir o veículo.
Importante 1: A Central de Assistência não se responsabilizará por despesas com o combustível, pedágio e gastos pessoais do motorista.
Importante 2: Caso o usuário opte pela continuação da viagem, essa despesa não deverá exceder à de retorno ao município de seu domicílio.
Importante 3: Serviço disponível quando o veículo se encontra fora do município de domicílio do bene ciário, em evento previamente atendido
pela Central de Assistência, através de reboque.
Limite: 01 (uma) ocorrência por mês.
CHAVEIRO
Em caso de perda, roubo, furto, quebra da chave nas fechaduras, bem como fechamento das mesmas no interior do veículo, e o mesmo não puder
ser acionado ou o usuário não puder entrar no veículo, a Central de Assistência enviará um chaveiro para que, sempre que tecnicamente possível,
seja realizada a abertura da porta.
Importante 1: Caso não seja possível resolver o problema por meio do envio do chaveiro, ca garantido o reboque do veículo para o cina,
concessionária, ou local apropriado para execução do serviço, a escolha do usuário, no raio de 100kms (cem quilômetros).
Importante 2: Não estão abrangidos os custos de mão-de-obra e peças para confecção de chaves, troca e conserto de fechaduras, miolo e
ignição que se encontrem dani cados.
Importante 3: Este SERVIÇO somente será disponibilizado para VEÍCULOS que utilizem sistemas de fechaduras e chaves tradicionais, ou seja, sem
códigos eletrônicos e necessidade de equipamentos especiais.
Importante 4: Para sistemas de chaves cuja informação seja restrita à concessionária ou montadora, ca garantida a remoção ao local
especializado veri cado pelo usuário, limitado ao raio de 100kms (cem quilômetros).
Limite 1: 01 (uma) ocorrência por mês.
RETORNO AO DOMICÍLIO
Em caso de ser con rmada a imobilização do veículo, que impossibilite a continuidade de viagem, em função de pane ou sinistro previamente
atendido pela Assistência 24 horas, serão colocadas à disposição do usuário e dos bene ciários, (considerada a capacidade de lotação do veículo
determinada pelo fabricante), transporte alternativo de nido pela Central de Assistência, para que possam chegar até o destino pretendido ou
retornar ao município de seu domicílio. Este serviço será realizado através de reembolso ou contratação direta da Assistência 24 horas conforme
disponibilidade de prestador.
Importante 1: Considerando as particularidades de infraestrutura do local do evento, horário e outras questões locais, este serviço será realizado
preferencialmente via rodoviário.
Importante 2: Dadas as regras e particularidades locais para aquisição de passagens/contratação de serviços, deverá o usuário efetuar a compra,
recebendo posteriormente o valor acordado através de reembolso, conforme regras deste manual.
Importante 3: Caso o usuário opte pela continuação da viagem essa despesa não deverá exceder a de retorno ao município de seu domicílio.
Importante 4: Este serviço será prestado quando o usuário estiver a 100km (cem quilômetros) de distância do município de domicílio, em
seguida ao evento ocorrido.
Importante 5: Quando o veiculo do usuário for destinado a transporte de passageiros (táxi, van e assemelhados), terá direito ao retorno a
domicilio somente o motorista do veículo.
Importante 6: Nos casos de reembolso relacionados a este serviço, o mesmo será realizado em até 72 horas úteis após a apresentação dos
comprovantes e/ou nota scal do serviço.
Importante 7: A Assistência 24 horas não se responsabilizará pelo transporte e/ou guarda de bagagens e/ou animais de estimação.
Limite: 01 (uma) ocorrência ao mês.
HOSPEDAGEM
Em caso de evento previamente atendido, a Central de Assistência proporcionará ao motorista do veículo, e de seus acompanhantes, respeitada a
lotação o cial máxima do veículo indicada pelo fabricante, estada em hotel, com diária máxima de R$ 50,00 (cinquenta reais) por pessoa, se o
conserto do veículo não puder se realizar no mesmo dia ou caso o retorno ao domicílio não seja possível devido às condições locais.
Na eventualidade de ser escolhido pelo usuário um hotel cujo valor da diária seja superior aos limites aqui estabelecidos, será de sua exclusiva
responsabilidade o custeio da diferença. Em nenhuma hipótese será aceita a compensação de valores, caso o hotel escolhido tenha diárias em
valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).
Importante 1: Este serviço inclui apenas o pagamento da estadia no hotel, estando excluídas as despesas extras como: alimentação,
divertimento, entretenimento, locações, telefone, fax, celular, etc.
Importante 2: O serviço acima será prestado quando o evento ocorrer a mais de 100 km (cem quilômetros) da cidade de domicílio do usuário.
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Importante 3: Quando o veiculo do usuário for destinado a transporte de passageiros (táxi, van e assemelhados), terá direito a hospedagem
somente o motorista do veículo.
Importante 4: Nos casos de reembolso relacionados a este serviço, o mesmo será realizado em até 72 horas úteis após a apresentação dos
comprovantes e/ou nota scal do serviço.
Limite: 01(uma) ocorrência por mês.
REMOÇÃO HOSPITALAR EM CASO DE ACIDENTES
Em casos de acidente, cujo evento tenha sido previamente atendido pela Central de Assistência, e que o usuário ou passageiro após os primeiros
socorros, com indicação médica comprovada através de laudo, necessite de remoção inter-hospitalar, será disponibilizado meio de transporte
mais adequado à situação com despesas limitadas em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por evento, independente do número de bene ciários.
Limite: Será concedida uma única vez, em âmbito nacional, durante a vigência mensal.
ENVIO DE ACOMPANHANTE EM CASO DE ACIDENTE
Em casos de acidente onde o usuário permaneça hospitalizado por mais de 10 (dez) dias, fora de seu município de residência, será providenciado
o meio de transporte mais adequado para que um familiar ou alguém indicado para tal, residente no Brasil, possa visitá-lo, garantido inclusive a
esta pessoa, seu retorno ao domicílio.
Limite: Será concedida uma única vez, em âmbito nacional, durante a vigência mensal.
TRASLADO DE CORPOS EM CASO DE FALECIMENTO
Em caso de falecimento do usuário e/ou de seus acompanhantes, respeitada a lotação o cial máxima do veículo, em consequência de acidente
com o veículo cadastrado, será providenciado o traslado dos corpos até o local do sepultamento.
Importante: Este serviço será disponibilizado em caso de acidente fora do município de residência cadastrado
Limite: Despesas totais limitadas a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) independente do número de corpos, por evento, uma ocorrência ao mês.
EXCLUSÕES
Estão excluídas as prestações de serviços de assistência a eventos resultantes de:
De caráter geral:
·

Prestações de serviços não decorrentes das instruções e solicitações contratadas, ou que tenham sido solicitadas diretamente ou
indiretamente pelo usuário como antecipação, extensão ou realização do serviço;

·

Fenômeno da natureza de caráter extraordinário, tais como: inundações, terremotos, erupções vulcânicas, furacões, maremotos e
queda de meteoritos;

·

Explosão, liberação de calor e irradiações proveniente de cisão de átomos ou radioatividade e ainda os decorrentes de radiações
provocadas pela aceleração arti cial de partículas;

·

Ocorrências em situações de guerra, comoções sociais, atos de terrorismo e sabotagem, greves, decretação de estado de calamidade
pública, detenção por parte de autoridade em decorrência de delito que não seja um acidente, salvo se o associado provar que a
ocorrência não tem relação com os referidos eventos;

·

Atos ou atividades das Forças Armadas ou Forças de Segurança em tempos de Guerra.

Em relação ao veículo:
·

Ocorrências fora dos âmbitos de nidos;

·

Acidentes com a motocicleta em decorrência da prática de “rachas” ou corridas;

·

Má manutenção ou descuidos do responsável do automóvel;

·

Veículos em desrespeito às normas de segurança recomendadas pelo fabricante ou autoridades;

·

Participação em apostas, duelos, crimes e disputas;

·

Acidentes produzidos por ingestão intencional de tóxicos, narcóticos ou bebidas alcoólicas;

·

Ação ou omissão do usuário causada por má fé;

·

Solicitação de Assistência para panes repetitivas;

·

Eventuais reboques de veículos que exijam utilização de “munk” ou outro equipamento para ns de resgate que não o tradicional
“reboque”;

·

Gastos com combustíveis, reparações e roubo de acessórios incorporados ao veículo;

·

Uso indevido do veículo ou condução do mesmo por pessoa não habilitada;

·

Roubo das bagagens e objetos pessoais deixados no interior do veículo;

·

Reparo do veículo fora do local do evento;

·

Conserto do veículo;

·

Evento ocorrido fora de estradas, ruas e rodovias estranhas ao sistema viário, implicando equipamento de socorro fora do padrão
normal;

·

Envolvimento de terceiros em acidentes, mesmo que o usuário reconheça sua responsabilidade;

·

Acionamento dos serviços de emergência em sequência a chamada para correção de defeito ou vício também conhecida como “recall”

04

por parte da Contratante;
·

Mercadorias transportadas;

·

Assistências efetuadas ou solicitadas diretamente pelo usuário, sem prévia autorização da Contratada;

·

No serviço de motorista substituto, não estão inclusas despesas com combustível, pedágio e gastos pessoais do motorista.

Em relação às pessoas:
·

Gastos de hospitalização, honorários não especi cados, exames complementares de diagnóstico e medicamentos;

·

Disponibilização de serviço de retorno a domicílio a usuários que já estejam no destino pretendido ou local seguro identi cado pela

·

Gastos com restaurantes e despesas provenientes de estada em hotel, tais como: lavanderia, telefone, restaurantes, frigobar, etc.;

Assistência;
·

Tentativa de suicídio, doença ou lesões ocasionadas pela tentativa ou ainda causadas intencionalmente pelo usuário a si próprio, assim
como as que derivam de ações criminosas por ele causadas direta ou indiretamente;

·

Tratamento ou atos decorrentes de doenças ou estados patológicos provocados por ingestão intencional de tóxicos (drogas),
narcóticos ou utilização de medicamentos sem prescrição médica;

·

Despesas com próteses, óculos, lentes de contato, marca-passos, bengalas e similares, assim como qualquer tipo de doença mental;

·

Acontecimentos ocasionados em consequência de prática de desportos em competições, assim como nos seus treinos e apostas;

·

Partos e complicações devido ao estado de gravidez, salvo se imprevisíveis durante os primeiros 6 (seis) meses de gestação;

·

Gastos com o enterro ou cerimônia fúnebre;

·

A assistência não se estenderá em buscas do “de cujus”, realizações de provas, bem como formalidades legais e burocráticas, no caso do
usuário haver desaparecido em acidente, qualquer que seja a sua natureza, implicando em “morte presumida”;

·

Assistências efetuadas ou solicitadas diretamente pelo usuário, sem a prévia autorização da Central de Assistência;

·

As despesas decorrentes de serviço de assistência jurídica serão de responsabilidade do usuário;

·

No serviço de translado de corpo, estão excluídas despesas relativas ao funeral e sepultamento.

CAMINHÃO/VANS/ULTILITÁRIOS
ÂMBITO TERRITORIAL
Os serviços de assistência 24 horas serão prestados ao usuário em todo território brasileiro.
Objetivo do Programa
Este programa tem por objetivo prestar serviço de assistência 24 horas aos seus usuários em caráter emergencial, mediante a impossibilidade de
locomoção do veículo de carga em decorrência de acidentes e/ou panes, roubos e/ou furtos. Não são considerados serviços emergenciais
eventos que se referem a manutenção do veículo de carga.
A Central de Assistência 24hs através do telefone (Toll Free) de Discagem Direta Gratuita (DDG) 0800, durante 24 horas por dia, inclusive nos
feriados e nais de semana, durante 365 dias ao ano, oferecerá toda a assistência necessária de acordo com as coberturas contratadas.
IMPORTANTE:
Antes de entrar em contato com a Central da Assistência 24hs:
a)

Veri que o endereço onde o veículo e os ocupantes se encontram, bem como os possíveis pontos de referência, isto tornará mais

ágil sua localização;
b)

O veículo de carga deve estar desimpedido para realização da remoção e, em caso de acidente(s) com vítimas, em atendimento as

exigências da legislação brasileira, a remoção só poderá ser realizada após liberação pelas autoridades competentes;
c)

Todo e qualquer serviço de assistência não deverá ser acionado/providenciado sem a prévia autorização da Assistência 24 horas;

d)

Os serviços solicitados sem autorização prévia da Assistência 24horas não possuem garantia de reembolso por parte da Central de

Assistência 24hs;
DEFINIÇÕES
Veículo de carga:
Caminhão: Todo veículo de carga automotor com capacidade líquida superior a 3,5 toneladas destinado ao transporte de carga, devidamente
cadastrado junto à Central de Assistência.
Carreta: Veículo de carga destinado ao transporte de carga, acoplável ao cavalo mecânico devidamente cadastrado junto à Central de
Assistência.
Usuário: Pessoa física, ou jurídica, devidamente cadastrada à Central de Assistência.
Acompanhante: Signi ca toda pessoa física, ocupante do veículo de carga no momento do evento, respeitada a lotação o cial máxima do
veículo de carga.
Evento: É a ocorrência com o veículo de carga de qualquer pane, avaria/acidente, bem como lesão corporal, e/ou falecimento.
Pane: Designa todo defeito de ordem elétrica ou mecânica com o veículo de carga e que lhe impeça a locomoção pelo seus próprios meios;
Avaria/acidente: É a ocorrência com veículo de carga resultante de colisão, abalroamento, capotamento ou qualquer outro tipo de acidente ou
incêndio que ocasione a paralisação do mesmo;
Lesão Corporal: Dano corporal, causado por acidente com o veículo de carga, de caráter involuntário, proveniente de causa.
Garantia e limites
A Central de Assistência sempre que possível buscará solucionar o problema do caminhoneiro, enviando equipes de pro ssionais para a
assistência emergencial, disponibilizando equipamentos e outros serviços conforme cobertura. Para isso, conta com pro ssionais
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criteriosamente selecionados, visando proporcionar o melhor atendimento. Este serviço só estará disponibilizado, desde que o veículo de carga
esteja em vias regulamentadas.
Assistência a Veículo de Carga
SOCORRO ELÉTRICO/MECÂNICO
A Assistência 24hs providenciará o envio de socorro elétrico/mecânico ao veículo de carga, em atendimento a situação de caráter emergencial,
considerando que o reparo seja tecnicamente possível de realização no local do evento, de natureza paliativa. Caso o reparo não seja possível ou a
pane não tenha motivo aparente que permita direcionar o socorro adequado, é garantido o serviço de reboque, para que o veículo de carga seja
levado à o cina mais próxima e/ou a outro local de solicitação do usuário, desde que não ultrapasse o limite de quilometragem contratada, do
local do evento.
Importante 1: O usuário se responsabilizará pela remoção de eventual carga transportada no veículo antes da efetivação do reboque.
Importante 2: Não estão previstos os custos com equipamentos especiais (munk, guindastes, carro de apoio, etc.) para resgates em que o uso
exclusivo do reboque não seja su ciente tecnicamente para executar a remoção.
Importante 3: A Central de Assistência arcará com os custos de mão de obra do referido socorro elétrico/mecânico, desde que seja possível sua
execução no local do evento.
Importante 4: Estão excluídas quaisquer despesas com compra ou substituição de peças e com mão de obra cobrada para serviços relativos ao
evento, porém, executado em outro local.
Importante 5: O envio de mecânico será possível em dia útil durante o horário comercial.
Limite: 01 (uma) ocorrência por mês.
REBOQUE DO VEÍCULO DE CARGA APÓS PANE ELÉTRICA/MECÂNICA
Na ocorrência de pane elétrica/mecânica, que impossibilite o deslocamento por seus próprios meios em consequência do evento descrito, e que
o reparo não seja possível no local, a Central de Assistência fornecerá ao usuário o serviço de reboque para que o veículo de carga seja levado até a
o cina mais próxima indicada pelo associado, desde que não ultrapasse o limite de quilometragem contratada, do local do evento.
Importante 1: O usuário responsabilizar-se-á pela remoção de eventual carga transportada no veículo antes do envio do reboque.
Importante 2: Não estão previstos os custos com equipamentos especiais (munk, guindastes, carro de apoio etc.) para resgates em que o uso
exclusivo do reboque não seja su ciente tecnicamente para executar a remoção.
Importante 3: Nos casos em que o percurso solicitado ultrapasse a quilometragem contratada, os custos com a quilometragem excedente são de
responsabilidade do associado.
Importante 4: A cobertura não contempla a remoção do conjunto (cavalo e carreta) atrelado.
Limite: 01 (UMA) ocorrência por mês.
REBOQUE DO VEÍCULO DE CARGA APÓS SINISTRO
Na ocorrência de acidente, incêndio, roubo/furto localizado, que impossibilite o deslocamento do veículo de carga por seus próprios meios em
consequência do evento descrito, a Central de Assistência fornecerá ao usuário o serviço de reboque para que o veículo seja levado até a o cina
mais próxima e/ou por solicitação do usuário a outro local, desde que não ultrapasse o limite de quilometragem contratada, do local do evento.
Importante 1: O usuário responsabilizar-se-á pela remoção de eventual carga transportada no veículo antes do envio do reboque.
Importante 2: Não estão previstos os custos com equipamentos especiais (munk, guindastes, carro de apoio etc.) para resgates em que o uso
exclusivo do reboque não seja su ciente tecnicamente para executar a remoção.
Importante 3: Nos casos em que o percurso solicitado ultrapasse a quilometragem contratada, os custos com a quilometragem excedente são de
responsabilidade do associado.
Importante 4: A cobertura não contempla a remoção do conjunto (cavalo e carreta) atrelado.
Limite: 01 (uma) ocorrência por mês.
CHAVEIRO
Em caso de perda, roubo, furto, quebra da chave nas fechaduras, bem como fechamento das mesmas no interior do veículo de carga, e o mesmo
não puder ser acionado ou o usuário não puder entrar no veículo, a Central de Assistência enviará um chaveiro para que, sempre que
tecnicamente possível, seja realizada a abertura da porta.
Importante 1: Caso não seja possível resolver o problema por meio do envio do chaveiro, ca garantido o reboque do veículo para o cina,
concessionária, ou local apropriado, a escolha do usuário, limitado ao raio de 100kms (cem quilômetros).
Importante 2: Não estão abrangidos os custos de mão-de-obra e peças para confecção de chaves, troca e conserto de fechaduras, miolo e
ignição que se encontrem dani cados.
Importante 3: Este SERVIÇO somente será disponibilizado para VEÍCULOS que utilizem sistemas de fechaduras e chaves tradicionais, ou seja, sem
códigos eletrônicos e necessidade de equipamentos especiais.
Importante 4: Para sistemas de chaves cuja informação seja restrita à concessionária ou montadora, ca garantida a remoção ao local
especializado veri cado pelo usuário, limitado ao raio de 100kms (cem quilômetros).
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
No caso de evento coberto, a Central de Assistência encarrega-se da localização de peças não encontradas no local de conserto do veículo e seu
envio pelo meio de transporte mais adequado, quando possível.
Importante 1: Peso Máximo de 15 (quinze) Kg, respeitadas as normas de postagem.
Importante 2: Estão excluídas as despesas com procura, localização e envio de peças do Exterior para o Brasil.
Importante 3: O custo da peça será de responsabilidade do usuário.
Importante 4: A Central de Assistência não se responsabiliza pela indisponibilidade de peças do fabricante.
Limite: 01 (UMA) ocorrência por mês.
ASSISTÊNCIA AO CAMINHONEIRO
As assistências referidas ao caminhoneiro ( condutor) são as mesmas que envolvem motoristas de veículos leves constantes neste manual.
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REGULAMENTO GERAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA
ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS
Rua Cônego Domingos Martins, 205, Centro, Betim/MG.
Nos termos do artigo 46, parágrafo único, do Estatuto Social da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, sediada na Rua Cônego Domingos
Martins, 205, Centro, Betim/MG, o presente instrumento tem por escopo delimitar as regras a serem cumpridas por todos os associados da
ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, visando alcançar seus ns institucionais.
A ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS é dotada de personalidade jurídica, constituída na forma de Associação, ou seja, uma reunião de
pessoas com ns comuns, de acordo com artigo 2º de seu Estatuto Social, não devendo ser confundida em hipótese alguma com qualquer
tipo de sociedades empresárias mercantis, inclusive as que explorem ramo de seguro, visto que a Associação não é seguradora e não possui
ns lucrativos.
·

OBJETIVO

1 – Objetivo
– O programa de proteção automotiva (PPA), tem o objetivo de proporcionar aos associados, pelo sistema de rateio, a reparação dos danos
acontecidos aos seus veículos em virtude de: ROUBO, FURTO, COLISÃO, INCÊNDIO, ASSISTÊNCIA 24 HORAS E, OPCIONALMENTE, também
cobertura para danos da natureza decorrentes de enchente, queda de árvores, chuva de granizo e PROTEÇÃO CONTRA TERCEIROS por danos
materiais causados EXCLUSIVAMENTE a veículos de terceiros, SOMENTE QUANDO O ASSOCIADO FOR O CULPADO PELO ACIDENTE
excluído danos causados a residências, postes, patrimônio material de terceiros e etc.
2 – Do Manual
·

Este manual do associado serve como guia e tem o objetivo de manter o associado bem informado no tocante aos seus direitos e
obrigações, como participar do PROGRAMA DE PROTEÇAO AUTOMOTIVA (PPA).
A LEITURA DESSE REGULAMENTO É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ASSOCIADO, NÃO PODENDO ALEGAR
DESCONHECIMENTO.

3 – DO REGULAMENTO
3.1 – O regulamento atualizado do PPA encontra-se disponível na sede da associação.
3.2 – Em caso de eventuais alterações no regulamento será comunicado a todos os associados, via e-mail ou correio, o que melhor aprouver a
associação, não se eximindo o associado, de entrar em contato com a Associação, de seis em seis meses para veri car se houve alguma
alteração.
·

REGRAS GERAIS DA PPA

4 – REGRAS GERAIS DO PPA
4.1 – A proteção do veículo inicia-se no dia seguinte a aprovação, tendo a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS o prazo de 48 horas para
deferir ou indeferir a proposta;
1.

a) Da sua análise técnica cadastral e;

2.

b) De sua vistoria prévia;

4.2 – Caso a vistoria prévia não seja realizada no prazo máximo de 48 horas úteis, contados da data da assinatura da Proposta de adesão, a
mesma será cancelada sem qualquer devolução e será cobrada do proponente a nova taxa de adesão para o novo ingresso na Associação.
4.3 – A taxa: O custo da adesão correrá por conta única e exclusiva do contratante;
4.4 – O contratante que não tiver seu veiculo aprovado na vistoria previa terá direito a devolução dos valores já pagos a título de
taxa de adesão.
4.5 – O contratante que aderir ao PPA não poderá contratar ou possuir seguros ou outras proteções com a mesma nalidade, sob
pena de não ter seu veículo protegido;
4.6 – O boleto da mensalidade deverá ser pago impreterivelmente no dia do seu vencimento, conforme data lançada no Laudo de Inspeção
confeccionado no ato do ingresso do associado na associação, para custear todas as despesas operacionais, administrativas, bancárias e de
rateio dos eventos ocorridos;
4.7 – Em caso de acidente será devido pelo associado que possuir veículo de PASSEIO ou PARTICULAR, sendo eles: CARROS, ou
VAN/UTILITÁRIOS até 3,5 toneladas que estiver cadastrado na base da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS:
a) O título de participação será de 4% (quatro por cento) do valor do veiculo conforme tabela FIPE, não podendo este ser
inferior a UM SALÁRIO MÍNIMO;
4.7.1 – Em caso de acidente, e em qualquer hipótese de uso das coberturas do PPA, o associado responsável, no caso das
MOTOCICLETAS, participará dos custos decorrentes, sendo devido o pagamento pelo associado, a título de participação as seguintes
importâncias:
- Para motos de até 125cc corresponderá a 650,00R$ (seiscentos e cinquenta reais);
- Para motos de até 126cc até 150cc corresponderá a 750,00R$ (setecentos e cinquenta reais);
- Para motos de 151cc até 250cc corresponderá a 850,00R$ (oitocentos e cinquenta reais);
- Para motos de 251cc até 400cc corresponderá a 950,00R$ (novecentos e cinquenta reais);
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- Para motos de 401cc até 600cc corresponderá a 2200,00R$ (dois mil e duzentos reais);
4.8 – No caso de acidente será devido pelo associado que possuir veiculo de ALUGUEL, sendo eles: CARROS (incluindo aqueles que
prestam serviços de transporte, com ou sem aplicativos), VAN/UTILITÁRIOS até 3,5 toneladas que estiver cadastrado na base da
ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS:
1.

a) O título de participação será de 5% (cinco por cento) do valor do veiculo do ano de fabricação conforme tabela FIPE, não
podendo este ser inferior a UM SALÁRIO MÍNIMO.

2.

Em veículos cujo valor das peças seja muito alto ou automóveis importados, caminhonetes, sedãs médios, a critério da avaliação da
diretoria poderá ser cobrado até 7% a titulo de participação em caso de sinistro.

4.9 – A cota de participação será paga diretamente à ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS;
4.10 – Será cobrada a cota de participação ainda que ocorra Furto/Roubo (com ou sem a recuperação do veículo), e em caso de perda
total, nos percentuais de acordo com o tipo de veículo.
4.10.1 – A associação ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, permite ao associado que acione a cobertura SOMENTE PARA TERCEIRO,
quando o associado for o culpado pelo acidente, onde será reparado somente o veículo de terceiro envolvidos na colisão, por opção
do próprio associado, sendo que, deverá ser pago pelo associado o valor de participação devido, no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais). Por oportuno, informa que o limite de cobertura permanece o mesmo, sendo o máximo de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais). Caso exceda tal valor, ou o veiculo do terceiro seja classi cado como “perda total”, o excedente deve ser pago pelo
associado, caso haja excedente.
4.10.2 – Na hipótese de ressarcimento de perda total de veiculo de terceiro, no limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a sucata do
veiculo do terceiro pertencerá a ASSEGURAR, independente de quitação do valor remanescente pelo associado, sendo esta uma
condição para que o associado desfrute da cobertura para terceiro.
4.10.3 – A franquia deverá ser paga pelo associado no ato do acionamento, e em hipótese alguma poderá ser dividida.
4.11 – Nos casos de roubo ou furto, em que houver a recuperação do veículo, o programa cobrirá os reparos necessários, excetos os relativos
a seus acessórios, cobrando-se do Associado à cota de participação, mencionada anteriormente.
4.11.1 – O associado que zer mais de um acionamento no período de um ano, para qualquer umas das coberturas (roubo, furto,
colisão, incêndio, danos da natureza, vidros e etc.) deverá pagar a participação em dobro, a partir do segundo acionamento.
Ocorrendo três ou mais acionamentos no mesmo período, o associado poderá ser desligado da associação, a critério da diretoria;
4.12 – A indenização por roubo, furto ou perda total, não inclui acessórios e limita-se ao valor previsto da tabela FIPE
(www. pe.org.br) do ano de fabricação do veículo, (desconsiderando o ano modelo do veículo) da data de acionamento da
associação;
4.13 – Somente depois de protocolado o aviso de acidente instruído com todos os documentos necessários e concluída a analise técnica é
que se dará a autorização de reparos;
4.14 – A ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS poderá a qualquer momento efetuar qualquer tipo de averiguação sobre o acidente,
sendo que a autorização dos reparos se dará somente após conclusão deste trabalho no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias úteis;
4.15 – Veículos cadastrados no PPA que porventura já foram objeto de indenização integral, por motivo de Perda Total, veiculo
sinistrado ou proveniente de leilão, em qualquer seguradora/outra associação, terá pagamento de reembolso limitado ao percentual
de 70% da tabela FIPE;
4.16 – O reembolso ao associado, em caso de Perda Total, sinistrado ou proveniente de leilão, veículos com chassi remarcado desde
que esteja regularizado, cará limitado a 70% da tabela FIPE;
4.17 – O veículo associado, em caso de PERDA TOTAL, ROUBO ou FURTO, que estiver com qualquer impedimento junto ao DETRAN
(MULTA, IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO), para ter direito ao reembolso, deverá ser regularizado previamente com a entrega da
documentação livre e desembaraçada;
4.18 – A ASSOCIAÇÃO PODERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, ACEITAR A ADESÃO DO AUTOMÓVEL, CONDICIONANDO A INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE RASTREADOR, PODENDO A DIRETORIA SOLICITAR A INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS DE QUALQUER VALOR, SE ASSIM
JULGAR NECESSÁRIO. BEM COMO, OS VEICULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE VIA APLICATIVO (UBER, 99POP, CABIFY E OUTROS)
SOMENTE SERÃO ACEITOS COM A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR.
4.18.1 – A INSTALAÇÃO DO RASTREADOR É DE INTEIRA RESPONSBILIDADE DO ASSOCIADO, SENDO QUE, CASO O ASSOCIADO NÃO O
FAÇA DENTRO DE CINCO DIAS UTEIS APÓS A ADESÃO, NA EMPRESA INDICADA PELA ASSOCIAÇÃO, EM CASO DE ROUBO OU FURTO
DO VEÌCULO, O ASSOCIADO NÃO TERÁ DIREITO A INDENIZAÇÃO.
4.19 – Em caso de acidentes, as avarias pré-existentes serão deduzidas nos reparos de acordo com a vistoria previa outrora realizada, somente
se a parte avariada tiver sido afetada naquele evento;
4.20 – Em caso de indenização integral do associado com período associativo inferior a 12 meses, será deduzido, em adiantamento, o
restante das contribuições até que se complete tal período;
4.21 – Fica facultado a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS não efetuar o pagamento de reembolso ao associado que estiver com o veiculo
impedido judicialmente, com gravame ou inadimplente;
4.22 – Perda Total: Ocorrerá quando o valor estimado para reparos, atingir ou ultrapassar 75% do valor do veículo constante na
tabela FIPE na data do protocolo de aviso do acidente;
4.23 – Indenização de veículos utilizados pelo associado como táxi, em caso de roubo, furto ou perda total, será paga no percentual
de 70% do valor da tabela FIPE do ano de fabricação do veículo, da data da aprovação técnica do evento, exceto nos casos de isenção
do ICMS, hipótese em que a indenização será paga deduzindo o valor do imposto e nos termos da legislação aplicável;
4.24 – Em caso de danos do veículo, o valor do reparo será de nido pela analise técnica indicada pela ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS,
sendo que esta poderá optar por peças originais, mercado paralelo ou por peças usadas, desde que não comprometam a segurança do

02

veículo, independente do ano de fabricação do veiculo.
4.25 – A proteção aos danos materiais causadas a terceiros é opcional e dependente de adesão, com custo diferenciado, e tendo como limite
de cobertura o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
4.26 – A proteção de danos a terceiros somente será devida no caso de acidente em que o associado participante do benefício, for
considerado culpado em parecer técnico competente, conforme a empresa contratada. É de responsabilidade da ASSEGURAR CLUBE DE
BENEFÍCIOS a escolha da o cina credenciada para reparos dos veículos sinistrados de danos a terceiros;
4.27 – A ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS oferece aos seus associados, assistência 24 horas através de empresa contratada
(terceirizada), que abrange reboque, socorro elétrico e mecânico em caso de pane, conforme MANUAL DO USUÁRIO DA
PRESTADORA fornecido no ato da adesão;
4.28 – No caso de furto ou roubo de veiculo o associado deverá comunicar imediatamente a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS. No
caso de veículos com RASTREADOR, comunicar imediatamente e diretamente a empresa de monitoramento, CONFORME TELEFONE
INFORMADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. A equipe de busca será acionada e entrará em ação visando recuperá-lo;
4.29 – O veiculo será avaliado através de classes de acordo com seu estado de conservação, tanto para ingresso na associação como para
pagamento de indenização, tendo como base a Tabela FIPE e obedecendo ao item 19;
4.30 – O veiculo que não constar na Tabela FIPE será avaliado pela diretoria, com base no valor de mercado;
4.31 – O veiculo que possuir a numeração do chassi remarcada, for proveniente de leilão ou já sofrido sinistro (perda total) automaticamente
será considerado CLASSE 3, conforme tabela de classe deste regulamento;
4.32 – A indenização integral terá como referência, nesta ordem:
1.

a) TABELA FIPE

2.

b) TABELA MOLICAR

4.33 – Caberá a Diretoria a decisão de efetuar o pagamento de indenização integral ou promover o conserto em caso de danos
parciais, observando o interesse econômico da Associação.
4.34 – Além, do programa de proteção veicular poderá o associado aderir a cobertura de vidros mediante declaração expressa em
formulário próprio fornecido pela ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, no qual os opcionais serão acrescidos no valor da
mensalidade conforme tabela de valores, e valor de participação para o opcional contratado. Lembrando que caso não faça esta
opção, terá disponível somente o programa de proteção veicular, ou seja, indenização em caso de incêndio, roubo/furto ou colisão,
danos da natureza e aos serviços de assistência 24 horas.
·

O PROGRAMA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA NÃO COBRE

5 – O PROGRAMA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA NÃO COBRE:
5.1 – Danos ocorridos no veiculo que não se enquadrem nas regras estabelecidas no regulamento PPA;
5.2 – Desgaste natural do veiculo decorrente de uso, defeito de fabricação, defeitos mecânicos, elétricos, corrosão, ferrugem, umidade e
chuva;
5.3 – Danos emergentes, dias parados e lucros cessantes;
5.4 – Veículos participantes de competições;
5.5 – Despesas com a paralisação do veiculo do associado e de terceiros;
5.6 – Valores que, em tese, o associado poderia obter, caso o veiculo não estivesse paralisado;
5.7 – Danos causados a carga transportada e/ou pela carga transportada;
5.8 – Danos sofridos por pessoas transportadas no veículo, ou por ele atingido;
5.9 – Acessórios e equipamentos, que não sejam originais do veiculo;
5.10 – Multas e anças impostas ao associado;
5.11 – Avarias apontadas no laudo de vistoria previa;
5.12 – Avaria não relacionada com o acidente;
5.13 – Danos decorrentes de atos ilícitos e de vandalismo;
5.14 – Reparos efetuados no veículo, mesmo que decorrentes de danos cobertos, SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL DA ASSEGURAR CLUBE DE
BENEFÍCIOS.
·

O PROGRAMA NÃO COBRE EVENTOS DECORRENTES

6 – O PROGRAMA NÃO COBRE EVENTOS DECORRENTES DE:
6.1 – Condução do veiculo sob in uencia de: álcool, drogas, substancias alucinógenas ou quaisquer outras que diminuam ou alterem a
capacidade de concentração, re exo e/ ou coordenação do motorista;
6.2 – Negligencia e/ou imprudência do associado na manutenção do veiculo, quando a falta desta agravar o risco;
6.3 – Condução do veiculo por pessoa inabilitada, CNH vencida ou suspensa, inclusive por excesso de pontuação;
6.4 – Condução do veiculo por pessoa com categoria de CNH inadequada;
6.5 – Utilização inadequada do veiculo com relação à lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada,
sempre que guardar relação com sinistro;
6.6 – Atos praticados pelo associado sob efeitos de drogas, bebidas alcoólicas ou decorrentes de insanidade mental;
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6.7 – Poluição, contaminação e vazamento;
6.8 – Atos reconhecidamente perigosos e injusti cáveis;
6.9 – Perda ou danos ocorridos quando em transito em trilhas, caminhos impedidos, não abertos ao trafego, de areia fofa ou movediça;
6.10 – Participação em competição;
6.11 – Danos sofridos no veiculo decorrente de reboque inapropriado;
6.12 – Atos de hostilidade ou guerra, tumultos, motins, sabotagem e vandalismo;
6.13 – Perdas ou danos decorrentes de apropriação indébita ou estelionato;
6.14 – Danos causados por atos ilícitos, dolosos ou por culpa grave;
6.15 – Quaisquer danos do veiculo que após a vistoria previa for transformado, rebaixado, com potencia alterada, modi cada,
transformada sua carroceria ou mecânica ou alterada sua categoria que não esteja regularizada pelo DETRAN, sem aviso prévio a
ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS;
·

DATA DE PAGAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO

7 – DATA DE PAGAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO:
7.1 – O vencimento das mensalidades será conforme lançado no LAUDO DE VISTORIA confeccionado no ato da adesão, podendo o associado
optar pelas datas disponíveis naquele momento. Se o associado não efetuar o pagamento até o vencimento perderá a cobertura do veículo
protegido, cando a cobertura condicionada a realização de nova vistoria. Tendo em vista que a associação trabalha com sistema de rateio,
ou seja, os prejuízos são primeiramente apurados, rateados e lançados no boleto do mês posterior, o boleto mensal refere-se sempre período
em que a proteção já foi utilizada pelo associado, portanto, a partir do primeiro boleto de inadimplência, o associado já, no próximo dia útil
subsequente, será desligado do programa de proteção automotiva – PPA podendo o associado inadimplente ser incluído em cadastro
negativo de crédito gerando PROTESTO EM CARTÓRIO, SPC e SERASA. O desligamento não isenta o associado do pagamento do
boleto vencido, uma vez que trata-se de período em que o associado já gozou da proteção veicular;
7.2 – O inadimplemento do associado acarretará na cobrança extrajudicial ou judicial, acrescido de honorários advocatícios de 20%,
além das demais combinações legais aplicáveis;
7.3 – A contribuição mensal será reajustada sempre no mês de janeiro de cada ano, pelo IGP-M acumulado;
7.4 – O associado que não efetuar o pagamento do boleto na data do seu vencimento terá suspensa a proteção veicular, caso não tenha
havido a regularização da pendência nanceira, sendo que, a partir do 3º dia de atraso será OBRIGATÓRIA nova vistoria do veículo associado,
na sede da associação, para que possa voltar a desfrutar da proteção do PPA.
7.5 – Após a suspensão da proteção, somente será revalidada após realização de nova vistoria, a expensas do associado, independente do
pagamento da contribuição mensal e será cobrada uma taxa de vistoria;
7.6 – O fato do associado não receber o boleto para pagamento, não justi ca eventuais atrasos no mesmo, uma vez que a 2º via estará
disponível na sede da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS ou pelos telefones (31) 2572-1112 – FIXO, (31) 99421-6543 – WHATSAPP ou pelo
site www.assegurarbrasil.com.br.
·

SITUAÇÃO QUE TORNAM A PROTEÇÃO DO SEU VEÍCULO SEM EFEITO

8 – SITUAÇÃO QUE TORNAM A PROTEÇÃO DO SEU VEÍCULO SEM EFEITO:
8.1 – O atraso do pagamento do boleto, sem que haja nova vistoria do veículo;
8.2 – Não cumprimento das obrigações do associado, das regras gerais do manual e do regulamento;
8.3 – Falta de comunicação ao atendimento ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS em casos de acidente, furto ou roubo, no prazo de 3 dias
úteis a contar do evento danoso;
8.4 – Omissão ou inexatidão das informações passadas;
8.5 – Informações fraudulentas;
8.6 – Fraudes ou atos contrários à lei;
8.7 – Guerras, casos fortuitos, força maior ou ocorrências semelhantes;
8.8 – Celebrar acordos relacionados ao evento sem a anuência formal da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS.
·

OCORRÊNCIAS QUE EXCLUEM O VEÍCULO DO ASSOCIADO DO PPA

9 – OCORRENCIAS QUE EXCLUEM O VEÌCULO DO ASSOCIADO DO PPA:
9.1 – Atos ilícitos;
9.2 – Iniciativa do associado observada as normas e obrigações nanceiras, como estar em dia com a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, e
de eventos.
·

RECUPERADOS

10 – RECUPERADOS:
10. 1 – Localizado o veiculo, será o associado imediatamente comunicado para que tome as providencias necessárias, cando o veiculo
sob sua responsabilidade assim como suspenso o direito a qualquer reembolso, a partir do momento da comunicação;
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10.2 – Recuperado o veículo após o pagamento do reembolso, a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS utilizará da
produção/autorização e documento de transferência devidamente assinado, para providenciar suas regularização e liberação junto
aos órgãos competentes, tendo todos os diretos sobre o bem, caso o veículo seja recuperado até o dia agendado para reembolso do
associado, a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS poderá, se entender que o veículo encontra-se em boas condições, devolver o
automóvel ao associado.
10.3 – O valor obtido pela venda do bem recuperado será, pela ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS creditado no sistema de rateio.
·

OBRIGAÇÕES DO ASSOCIADO

11 – OBRIGAÇÕES DO ASSOCIADO
11. 1 – Pagar seu boleto em dia;
11.2 – Manter o veículo em bom estado de conservação;
11.3 – Submeter anualmente o veículo técnica, na qual este se sujeitará a nova aprovação do PPA;
11.4 – Em caso de troca do veículo protegido, formalizar a sua substituição no cadastro da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS a proceder a
vistoria técnica no novo veiculo;
11.5 – Comunicar formalmente a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, de imediato quando houver:
*Mudança de endereço e/ou telefone;
*Alteração na utilização do veiculo;
*Alteração das características do veiculo.
·

COMO PROCEDER EM CASO DE ACIDENTE

12 – COMO PROCEDER EM CASO DE ACIDENTE:
12.1 – Proteger o veiculo evitando agravação dos danos e aumento dos prejuízos;
*Comunicar imediatamente as autoridades policiais e lavrar boletim de ocorrência (VÁLIDO POR 7 DIAS), devendo o associado,
sempre que possível, fotografar os veículos envolvidos e o local do acidente, logo após o seu acontecimento;
*Comunicar à ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS imediatamente, no atendimento pelos telefones (31) 2572-1112 – FIXO, (31) 99421-6543
– WHATSAPP para informar do evento, bem como comunicar A ASSISTÊNCIA 24 HORAS, TELEFONES 0800 940 2121 ou 0800 940 2122.
*Obter, junto a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, a lista de documentos necessários: Boletim de ocorrência impresso, CNH do
associado e do condutor e documento do veículo;
*Identi car o causador do evento;
*Registrar o aviso de acidente junto ao departamento de sinistros da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, apresentando toda a
documentação necessária para regular andamento do procedimento;
*Só serão aceitos para protocolo todos os documentos necessários à resolução do evento, conforme relação fornecida pela ASSEGURAR
CLUBE DE BENEFÍCIOS;
*Aguardar autorização da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS para iniciar os reparos;
* O Associado poderá optar por o cina diversa da cadastrada, desde que, neste caso, arque com a diferença a maior do que
orçamento aprovado pela diretoria da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS e a o cina trabalhe dentro dos critérios estabelecidos pela
ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS.
* O prazo de entrega do orçamento para avaliação da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, dependerá única e exclusivamente da
o cina;
* O prazo da compra de peças esta devidamente especi cado no termo de abertura de sinistro, podendo este sofrer alterações
diante da disponibilidade no mercado;
*Em contratos com opcional de proteção de vidros, faróis, retrovisores e lanternas, para acionamento deverá ser feito boletim de
ocorrência, apresentar a documentação necessária, e pagamento do título de participação na porcentagem de 30% do valor da peça,
e é limitado a 1 acionamento por ano.
*O associado que contratar o opcional de proteção de vidros, somente poderá utilizar o benefício, após completar três meses como
associado, regularmente adimplente.
*Abster-se de acompanhar diretamente na o cina, o andamento dos reparos do seu veiculo ou de reiteradamente diligenciar ou incomodar o
andamento do trabalho junto a o cina.
*O associado, poderá contratar ainda o benefício de carro reserva, que será pago além da mensalidade normal, e está limitado a sete diárias,
não podendo o associado escolher modelo, motorização ou opcionais do automóvel reserva, que será designado e escolhido pela associação,
nos estabelecimentos que a ela melhor aprouver.
*O bene cio de automóvel reserva, também somente poderá ser utilizado, após o associado completar três meses como associado,
regularmente adimplente, e somente terá direito em caso de roubo, furto e acidente, mediante prévia contratação, bem como,
deverá atender o associado, as condições impostas pela locadora que disponibilizará o veiculo, que poderá exigir caução, ador e
etc. Caso o associado não atenda as condições exigidas pela locadora, exime a associação da obrigação de fornecer o veiculo reserva.
*O prazo de entrega do veículo a ser reparado será informado pela o cina, não tendo a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS domínio
ou in uência sobre o mesmo;
* A ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS NÃO se responsabiliza pela perda de acessórios do veiculo durante sua estadia na o cina;
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* A ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS não se responsabiliza por despesas de retirada de impedimentos em geral e principalmente
por pequena, media e grande monta;
* A ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, não se responsabiliza pelo veículo que possuir garantia de fábrica, e venha a envolver em
acidente e sofrer danos ou alterações originais que comprometa a garantia do fabricante do veículo;
12.2 – Tendo o associado recebido qualquer valor da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS ou ainda se o seu veículo tiver sido
recuperado/consertado pela associação, caso o terceiro tenha tido culpa no acidente, o direito de cobrança por estes valores será
sub-rogado pelo associado à ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS;
Parágrafo único – Caso o associado receba de terceiros, inclusive segurados, valores relativos ao conserto ou indenização pelo
acidente, terá de ressarcir a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS os, que recebeu desta;
12.3 – Se o TERCEIRO não abrir o processo de sinistro junto a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, e por qualquer motivo a
ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS vier a ser acionada diretamente por terceiros, judicial ou extrajudicialmente, em virtude de
condutas, acidentes, colisões ou obrigações assumidas pelos associados, a associação não se responsabilizará por estes (processos).
·

COMO PROCEDER EM CASO DE FURTO OU ROUBO

13 – COMO PROCEDER EM CASO DE FURTO OU ROUBO
13.1 – Acionar a central de atendimento ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS pelo telefone 0800 940 2121 ou 0800 940 2122 ou
pessoalmente na sede da Associação, para comunicar o evento;
13.2 – Havendo rastreador, acionar imediatamente a empresa de monitoramento, conforme telefone fornecido no ato da contratação;
13.3 – Acionar a policia militar e lavrar o Boletim de ocorrência (VÁLIDO POR 7 DIAS) e posteriormente, registrar queixa competente
junto a policia civil;
13.4 – Obter lista de documentos necessários a sua resolução;
13.5 – Só serão aceitos para protocolo todos os documentos necessários à resolução do evento, conforme relação fornecida pela
ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS.
·

PRAZO DE REEMBOLSO (INDENIZAÇÃO)

14 – PRAZO DE REEMBOLSO (INDENIZAÇÃO)
14.1 – O prazo de reembolso é de até 90 (noventa dias) úteis obedecendo a critérios estabelecidos para o rateio;
14.2 – A contagem do prazo, solicitado pela ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, para reembolso referente a roubo, furto ou perda total,
inicia-se após a aprovação do processo decorrente do aviso protocolado, e, com a conclusão da entrega de todos os documentos originais
solicitados;
14.3 – Nos casos de roubo/furto será descontado SE NECESSÁRIO na sua indenização a sindicância para apuração dos fatos no valor
mínimo de R$ 300.00 sendo que, referido valor sofrera variações de acordo com o serviço realizado conforme comprovante de gastos
representados pelas notas scais disponibilizadas em nossa sede;
Parágrafo único: o associado somente será indenizado pelo veiculo decorrente de roubo/furto, caso dentro dos 90 (noventa) dias de
prazo para pagamento da indenização, o mesmo não tenha sido encontrado, ou se encontrado não tenha mais condições de
circulação. Caso o automóvel seja achado em condições de ser reparado e devolvido ao associado, até o nonagésimo dia do prazo
para pagamento da indenização, assim será feito, não tendo o associado direito a indenização.
14.4 – O valor a ser reembolsado ao associado em caso de roubo, furto ou perda total é do bem em questão, que poderá ser feito DE UMA SÓ
VEZ OU PARCELADO, podendo a associação optar pela compra de um referido veículo, mesmo ano, modelo e marca, sendo que caberá ao
associado o direito de escolha. O pagamento das indenizações dos veículos alienados duciariamente ou nanciados se dará da seguinte
forma:
Alienação Fiduciária: Caso haja saldo devedor, a ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS pagará o valor correspondente diretamente a
Financeira e apresentará uma copia da quitação ao associado, pagando o restante diretamente ao associado.
Arrendamento mercantil: O pagamento será diretamente a empresa de leasing que repassará ao associado o valor correspondente
à parte deste.
Observação: Por todo o período de análise até data do efetivo pagamento da indenização, ou entrega do veiculo consertado, é
obrigação do associado efetuar regularmente o pagamento dos boletos.
·

DA ASSISTÊNCIA 24 HORAS

15 – DA ASSITÊNCIA 24 HORAS (coberturas especi cadas no manual do usuário entregue no ato na adesão). O associado poderá
acionar a Assistência 24Hs, somente 72Hs após a assinatura do contrato.
15.1 – A ASSISTÊNCIA 24 HORAS É UM EVENTO TERCEIRIZADO PELA ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS FORNECIDO SOMENTE
PARA ASSOCIADOS, NÃO SENDO EXTENSIVO Á TERCEIROS.
15.2 – Caso o associado opte por utilizar outras empresas que não àquela indicada pela ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS não terá
direito a qualquer ressarcimento dos valores que gastar com estes serviços.
15.3 – De nições
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·

ABRANGÊNCIA

Território Nacional. Inclusive REBOQUE.
OBSERVAÇÃO: O REBOQUE É DE GOZO EXCLUSIVO DO VEÍCULO DO ASSOCIADO, NÃO SENDO EXTENSIVO A TERCEIRO.
·

VEICULOS COBERTOS

Veículos de passeio, motocicletas e utilitários.
·

EVENTOS COBERTOS

Estarão cobertos pela Assistência 24 horas os eventos de caráter emergencial, que impeça a locomoção do veículos por seus próprios meios,
em decorrência de pane, acidente, roubo, furto ou incêndio.
·

DOMICILIO/ MUNICIPIO

Endereço de circulação habitual do veiculo, declarado no banco de dados inicial.
·

DA RECISÃO

16 – DA RECISÃO
16.1 – A suspensão da proteção e a rescisão da adesão serão previamente noti cadas, pelas formas adotadas pela ASSEGURAR CLUBE DE
BENEFÍCIOS, para o associado, o constituindo em mora;
16.2 – Os efeitos da suspensão da proteção se iniciam a partir da data de vencimento do boleto não pago, conforme consta no mesmo;
16.3 – A rescisão da adesão não isenta o associado da quitação de todos os débitos que carem em aberto durante o período que cou no
PPA;
16.4 – O período de desligamento deverá ser realizado até o 20º DIA do mês para não acarretar nova cobrança de rateio;
16.5 – Caso o associado tenha recebido qualquer valor da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS ou tenha tido seu veiculo
recuperado/consertado pela ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS, OBRIGATORIAMENTE devera permanecer na associação por 12

(doze) meses a contar da data do recebimento da indenização ou autorização do conserto sob pena de ser cobrado judicialmente por
esses valores;
16.6 – Poderá ser concedida exceção a essa regra 16.5 a critério da diretoria da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS nos casos de morte e
invalidez;
16.7 – O período mínimo de permanência da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS e de 3 (três) meses a partir do ingresso na associação;
16.8 – A desistência e/ou cancelamento devera ser feita por e-mail próprio do associado com carta escrita a próprio punho, enviada
como anexo ou na sede da ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS não podendo a mesma ser feita por telefone ou por terceiros. Esta
devera ser assinada cando (01) uma via arquivada na sede da associação.
·

DA IDENTIFICAÇÃO

17 – DA IDENTIFICAÇÃO
17.1 – O associado ingressará no PPA através da proposta de adesão na qual constarão as opções de sua proteção, servindo como referencia
para sua identi cação no programa.

·

TABELA DE CLASSE

19 - TABELA DE CLASSE

GLOSSÁRIO

CLASSE

BASE DE CÁLCULO

1

100% TABELA FIPE

2

80% TABELA FIPE

3

70% TABELA FIPE

PPA – Programa de Proteção Automotiva
PPAT – Programa de Proteção Automotiva contra Terceiros
CNH – Carteira Nacional de Habilitação
FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
IGP-M- Índice Geral de Preços de Mercado

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Eu ____________________________________________________________________________________________
portador do CPF: ______________________________________________, declaro ter recebido o REGULAMENTO DO
ASSOCIADO, LAUDO DE VISTORIA E RECIBO referente à taxa de adesão. Li e concordo com as condições. Para clareza,
rmo presente.
____________________________, ________ de _____________________________ 20________
_________________________________________________________________________________
ASSINATURA DO ASSOCIADO

PROTOCOLO DE CIÊNCIA DO PRAZO PARA INSTALAÇÃO DE RASTREADOR
Eu ____________________________________________________________________________________________
portador do CPF: ______________________________________________, declaro que tenho plena ciência que
deverei levar o veículo placa _______________________________ até a empresa de rastreamento a ser indicada pela
ASSEGURAR, para instalar o rastreador, até a data de ___________/___________/___________, tendo plena ciência
que se não proceder a instalação do equipamento até aquela data, estarei automaticamente SEM COBERTURA DE
ROUBO/FRUTO do veículo citado. Li e concordo com as condições. Para clareza rmo presente.
____________________________, ________ de _____________________________ 20________
_________________________________________________________________________________
ASSINATURA DO ASSOCIADO

