Seguro Automóvel
9 EM CADA 10 CLIENTES RECOMENDAM O NOSSO SEGURO AUTOMÓVEL
Saiba porquê...

UM SERVIÇO PARA RESOLUÇÃO DE ACIDENTES
NA HORA
Com este serviço exclusivo para acidentes automóvel,
sem danos corporais, que envolvam veículos ligeiros
que possam circular, basta que leve o seu veículo à
oficina Help-a-Car mais próxima, que trata de tudo por
si.

SOLUÇÕES INOVADORAS QUE ACOMPANHAM O
SEU RITMO DE VIDA.
Tem 5 planos que pode personalizar ou combinar. Para
que se sinta mais seguro e apoiado a todo o momento,
todos os planos têm as coberturas de Proteção ao
Condutor, Assistência em Viagem e Proteção Jurídica.

SERVIÇOS QUE LHE PRESTAM APOIO A
QUALQUER HORA
Conheça aqui os nossos serviços que lhe
prestam apoio 24h/dia.

PORQUE PODE POUPAR SEM PERDA DE
SEGURANÇA
O Seguro Automóvel auxilia-o com diferentes
mecanismos de poupança, que pode combinar
para economizar, sem diminuir o seu nível de
segurança.

RIGOROSOS NÍVEIS DE SERVIÇO

UMA SEGURANÇA EXTRA

O Seguro Automóvel construiu a sua liderança com
base na qualidade dos seus serviços e na assistência

Porque as pessoas estão sempre em primeiro
lugar, o Seguro Automóvel tem associado o

premium, que disponibiliza. Tem níveis de serviço
superiores aos prazos legais e garantia de 2 anos, nas
reparações efetuadas na Rede de Oficinas
Recomendadas ou nos centros Help-a-Car.

compromisso WeCare+, um serviço gratuito,
cuja missão é apoiar a construção de projetos
de vida de sinistrados graves.

Disponível através da gama AU-TO-IB, o Seguro Automóvel apresenta uma abrangente oferta de
garantias e serviços e uma elevada flexibilidade que lhe permite optar pela solução que mais se adapta às
suas necessidades de segurança.
Com diferentes planos que incluem sempre Responsabilidade Civil, Assistência em Viagem, Protecção
Jurídica e Protecção ao Condutor, o Seguro Automóvel garante-lhe uma ampla protecção, qualquer que
seja a sua opção.

E, através da Assistência em Viagem, pode usufruir de um veículo de substituição em caso de avaria do
veículo seguro, e/ou ainda em caso de acidente, caso opte pelo Plano XL.

PLANO
XS

O seguro que cuida de si e dá cumprimento à obrigação legal de segurar.

PLANO
S

O seguro que o protege contra o inesperado com protecção anti-roubo,
fenómenos da natureza e quebra isolada de vidros.

PLANOM
PLANO
L
PLANOXL

O seguro que o protege contra pequenos toques.
Para veículos até 6 anos, com valor do veículo + extras superior a 6.000€.
O seguro que é ideal para condutores exigentes.
O seguro que garante a máxima protecção e comodidade, para si, que valoriza
elevados níveis de serviço.

Solução frota familiar
Junte todos os
veículos do seu
agregado familiar,
incluindo motas, na
mesma apólice e
beneficie de um
desconto até 10%.
Caso opte por
pagar mensalmente,
não paga mais por
isso.

Descubra qual o plano que melhor se ajusta ao seu perfil. Consulte as coberturas
e garantias disponibilizadas.

Sistema de Segurança Cartrack
Com o Seguro Automóvel, pode ainda beneficiar de condições vantajosas na aquisição do Sistema de
Segurança Cartrack, um serviço de localização e monitorização de veículos que lhe proporcionará maior
segurança contra roubos e carjacking. Saiba mais.
Se tem um carro topo de gama, oferecemos-lhe este sistema ao aderir a um dos nossos planos com
cobertura de Furto ou Roubo.
A informação constante deste site sobre o Seguro Automóvel não dispensa a consulta
da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Com 5 planos à sua escolha, o Seguro Automóvel apresenta uma protecção gradualmente crescente ao
nível de garantias e serviços, às quais acresce a possibilidade de escolher coberturas e serviços
opcionais.
Consulte a tabela que se segue para comparar as opções de contratação disponíveis:

PLANOS
COBERTURAS
XS

S

M(1)

L

XL

Responsabilidade Civil
Assistência em Viagem
Protecção Jurídica
Protecção ao Condutor (2)
Furto ou Roubo

-

Fenómenos da Natureza

-

Quebra Isolada de Vidros
Choque, Colisão ou Capotamento

-

-

Incêndio, Raio ou Explosão

-

-

Riscos Sociais e Políticos

-

-

Valor de Aquisição

-

-

-

Dívida Segura

-

-

-

(6)

-

Opção Perda Total

-

-

-

(7)

-

-

Sem
franquia

Sem
franquia

Veículo de Substituição (3)
Assistência em Viagem Extra (4)
Ocupantes da Viatura (2)
Responsabilidade Civil Carga (8)

Aplicável nas coberturas:
- Choque,
Colisão ou capotamento
- Riscos Sociais e Políticos

FRANQUIAS
DISPONÍVEIS
incluída

opcional

(1) Exclusivo para veículos até 6 anos e com valor superior a 6.000 € (incluindo extras).
(2) Morte ou Invalidez Permanente e Despesas de Tratamento.
(3) Disponível em caso de acidente ou avaria, consoante a opção contratada.

(5)

0€, 250€,
500€, 1.000€,
1.500€, 2.500€,
5.000€

(4) Exclusivo para veículos até 6 anos. No Plano XL as garantias desta cobertura estão integradas na cobertura de Assistência
em Viagem.
(5) Incluída para veículos que tenham 60 dias à data da subscrição.
(6) Exclusivo para veículos adquiridos através de financiamento.
(7) Na contratação da opção Perda Total não serão aplicadas franquias.
(8) A Companhia renuncia, até ao limite do capital mínimo em vigor para Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil
Automóvel, ao direito de regresso contra o responsável civil por danos causados a terceiros, em consequência de queda de
carga mal acondicionada no veículo seguro.

O valor do Seguro Automóvel depende das características do condutor, do veículo, do tipo de protecção
que escolher e da opção de pagamento.
Veja aqui alguns exemplos:
RUI, 35 ANOS, LISBOA, OPEL CORSA D
XS

S

M

L PERDA TOTAL

L

XL

170,79€

206,17€

327,63€

248,41€

456,84€

491,33€

ADRIANA, 45 ANOS, LISBOA, RENAULT SCÉNIC III
XS

S

M

L PERDA TOTAL

L

XL

158,19€

199,59€

304,01€

237,84€

457,36€

506,71€

Os valores apresentados referem-se a prémios totais anuais, válidos até 30-04-2013.

Este produto dirige-se a clientes particulares, com veículos até 3.500Kg de peso bruto, enquadráveis nas
seguintes categorias: ligeiro de passageiros, todo-o-terreno, monovolume, ligeiro misto, pick-up,
caminheta, autocaravana e quadriciclo.

