
Guia do usuário





Olá,

Agora você faz parte de um projeto que te ampara nas horas 
em que você mais precisa. Pode-se dizer que a Multi Assist 
é uma empresa especializada em transformar problemas 
emergenciais em boas experiências para as pessoas, 
devolvendo-lhes o conforto e o bem-estar. 

Para que você fique por dentro de todos os seus direitos, 
criamos este guia que servirá para o melhor entendimento 
sobre a cobertura do plano contratado.

Certos de nossa capacidade de atendimento, associada à 
qualificação técnica de nossos profissionais, esperamos 
desenvolver esta grande parceria, levando a você o melhor 
em prestação de serviços.

Seja bem-vindo à Multi Assist!
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Antes de ligar tenha em mãos:

Documento do veículo

Nome e CPF do usuário antecipadamente 

Endereço do fato ocorrido

Em caso de acidente, ligue assim que o veículo estiver 
liberado pelas autoridades. Para sua segurança, todas 
as ligações serão gravadas. 

AGILIZE SEU ATENDIMENTO

O Telefone 0800 003 3000 é destinado exclusivamente 
para atendimento emergencial.
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DEFINIÇÕES

 

Usuário: entende-se por usuário, a pessoa física ou jurídica que contratar 
o serviço de assistência 24 horas, diretamente ou através de convênios ou 
planos de benefício.

Acompanhante: As pessoas que se encontrarem no veículo do Usuário no 
momento da ocorrência de evento, considerada a capacidade de lotação do 
veículo determinada pelo fabricante.

cadastro: É o conjunto de informações relativas aos veículos e usuários 
que terão direito à utilização dos serviços, fornecido e atualizado periodica-
mente pelo CONTRATANTE. Cada veículo corresponde a um cadastro.

Prestadores: são as pessoas físicas ou jurídicas integrantes dos cadastros 
e registros da Assistência, aptas a prestar todos os serviços previstos e 
necessários ao atendimento dos Usuários, nos moldes deste manual.

caminhão: Caminhão de carga, devidamente cadastrado junto a Assistên-
cia 24 horas que poderá ser composto das seguintes partes;

•Cavalo Mecânico: Todo caminhão de carga automotor com 
capacidade liquida superior a 3,5 toneladas, destinados a trans-
porte de cargas.

•Carreta: Todo caminhão de carga automotor, destinado a 
transporte de carga.

Veículo de Passeio: Veículo automotor, com peso líquido inferior a 3,5 ton-
eladas, excetuando os veículos classificados como utilitários ou demais 
categorias.

Moto: veículo de duas rodas, com ou sem side-car, no qual o condutor 
dirige em posição montada.
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Van: veículo automotor para transporte de passageiros com limite de até 20 
lugares, denominado pelo CRV como micro-ônibus.

Evento: Imobilização do veículo em sequência a acidente, pane mecânica 
ou elétrica, que venha a impossibilitar o mesmo de trafegar por meios próp-
rios. Entende-se ainda por evento: troca de pneus e abertura do veículo.

Acidente com o veículo: É a ocorrência de colisão, abalroamento, capota-
gem, alagamento, queda de objetos, incêndio, tombamento, envolvendo 
direta ou indiretamente o veículo, impedindo a locomoção do mesmo por 
seus próprios meios.

Pane: Designa todo defeito de origem mecânica ou elétrica que se apre-
sente no veículo que lhe impeça a locomoção pelos seus próprios meios.

Limite: É o critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, es-
tabelecido em função de quilometragem inicial ou máxima, ou do tempo/
quantidade máxima de utilização dos serviços, ou ainda do valor máximo 
previsto para a prestação do serviço, conforme definido.

Local de residência: É o endereço de residência ou domicílio permanente 
constante do cadastro do Usuário, informado por este à Assistência. Para 
efeito do serviço de Assistência, considera-se que o Usuário e seus acom-
panhantes têm o mesmo domicílio.

Percurso Total: Inicia-se no ponto em que o veículo com pane ou sinistrado 
se encontra e termina no ponto de destino do veículo.

Vigência: Período de 12 meses informado pelo Contratante do serviço de 
Assistência 24 horas. 
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REGULAMENTO ASSISTÊNcIA 24 HORAS 

Veículos de Passeio, Motocicletas, Vans e Veículos Pesados 

Este serviço disponibiliza aos usuários, Assistência 24 Horas para 
eventos como: 

  1. Autossocorro após pane (Elétrica / Mecânica); 

  2. Reboque após pane (Elétrica / Mecânica); 

  3. Reboque após Acidente; 

  4. Chaveiro; 

  5. Troca de Pneus; 

  6. Auxílio na Falta de Combustível;

  7. Táxi (retorno à residência); 

  8. Meio de Transporte Alternativo; 

  9. Hospedagem emergencial;

10. Transmissão de Mensagens urgentes

11. Envio de Acompanhante em caso de Acidente
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cONDIÇÕES GERAIS PARA USO 

1. Benefício disponibilizado ao usuário que esteja adimplente e com seus 
pagamentos ativos no Sistema da Assistência.

2. Todos os serviços acima descritos têm sua extensão ao território bra-
sileiro.

3. Os serviços de “reboque” se limitam a transladar o veículo a 01 (um) 
ponto pré-definido na solicitação do serviço (coleta/entrega/retorno à base) 
com embarque/desembarque único. 

4. Todos os serviços disponibilizados na ASSISTÊNCIA 24 HORAS estão 
condicionados ao “LIMITE” de uso, descritos neste manual.

5. Os limites pré-estabelecidos pelos serviços contratados não são acumu-
lativos e obedecem ao calendário brasileiro.

6. Haverá dedução do volume estipulado como “LIMITE” de uso no caso 
de acionamentos de serviços de assistência junto à Central de Atendimento 
os quais forem seguidos de solicitação de cancelamento feito pelo próprio 
usuário. Seja qual for o motivo do cancelamento, após a geração do proto-
colo de atendimento a dedução será concretizada. 

7. Serviços de destombamento, resgates, veículos em vala, canais e/ou 
içamento ou demais serviços que necessitem da utilização de caminhão 
munck e/ou guindaste não estão contemplados neste plano.

8. Veículos carregados (com carga) não serão removidos em nenhuma 
hipótese, sendo que a eventual remoção da carga é de total responsabili-
dade do usuário.
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1. AUTOSSOcORRO APÓS PANE (ELÉTRIcA / MEcÂNIcA) 

Na hipótese de pane, que impossibilite a locomoção própria do veículo, 
será enviado um profissional devidamente capacitado para realizar o con-
serto no local (se técnica e logisticamente possível). O serviço se limita 
somente a pequenos reparos e, se não for possível resolver o problema no 
local, o veículo será rebocado. 

Observações: 

1. Os custos de execução de serviço(s) que exceder(em) os limites con-
tratados, bem como qualquer despesa com material, peças ou quilome-
tragem excedida, serão de responsabilidade exclusiva do usuário, no to-
cante à contratação e pagamento. Serviço não acumulativo. Limitado à uma 
utilização mensal.

2.Este serviço garante apenas um reparo provisório que permita o veículo 
se locomover, sendo que, imediatamente após, o condutor deverá levar o 
veículo até uma oficina de sua escolha a fim de executar o reparo definitivo. 

3. Serão considerados reparos tecnicamente impossíveis de serem realiza-
dos no local, mesmo que de fácil execução, mas que ponham em risco a 
garantia de fábrica do veículo ou a vida do profissional ou do beneficiário 
no local. 

2. REBOQUE APÓS PANE (ELÉTRIcA/MEcÂNIcA) 

Não sendo possível realizar o reparo no local, um reboque ou guincho será 
enviado para remover o veículo até a oficina credenciada/não credenciada 

VEícULOS DE PASSEIO, MOTOcIcLETAS E VANS
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ou até um lugar protegido. Nesse caso, deverá ser providenciada pelo ben-
eficiário a remoção prévia de eventual carga que prejudique ou impeça o 
reboque. Veículos com carga não serão rebocados. 

Observações: 

1. Em caso de ocorrência de eventos em dias úteis e horário comercial o 
veículo deverá ser obrigatoriamente encaminhado para oficina, dando-se 
por encerrado o evento. Percurso total de ida e volta.

2. Caso não haja disponibilidade de atendimento na localidade o serviço de 
REBOQUE APÓS PANE (ELÉTRICA/MECÂNICA) poderá ser pago ao usuário 
através de reembolso. Serão reembolsados apenas os serviços previa-
mente autorizados pela Central de Atendimento com número de protocolo.

3. REBOQUE APÓS AcIDENTE 

Na decorrência de eventual acidente, colisão, incêndio, alagamento que im-
possibilite o veículo de se deslocar por seus próprios meios, será enviado 
um reboque ou guincho para a remoção do mesmo até uma oficina cre-
denciada/não credenciada, ou até um local protegido. Nesse caso, deverá 
ser providenciada pelo beneficiário a remoção prévia de eventual carga que 
prejudique ou impeça o reboque. Veículos com carga não serão rebocados. 

SEM LIMITE DE ATENDIMENTO

PLANOS PERCURSO

PLATINUM

DIAMOND

BLACK

01 UTILIZIAÇÃO MENSAL, SEM ACÚMULO POR NÃO UTILIZAÇÃO

LIMITE

500 KM

1000 KM01 UTILIZIAÇÃO MENSAL, SEM ACÚMULO POR NÃO UTILIZAÇÃO

Sem limite

Limite: 

*acionamento válido somente para o plano contratado junto à empresa
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Observações: 

1. Em caso de ocorrência de eventos em dias úteis e horário comercial o 
veículo deverá ser obrigatoriamente encaminhado para oficina, dando-se 
por encerrado o evento. Percurso total de ida e volta.

2. Caso não haja disponibilidade de atendimento na localidade o serviço de 
REBOQUE APÓS PANE (ELÉTRICA/MECÂNICA) poderá ser pago ao usuário 
através de reembolso. Serão reembolsados apenas os serviços previa-
mente autorizados pela Central de Atendimento com número de protocolo.

4. cHAVEIRO 

Na hipótese de perda, esquecimento das chaves no interior do veículo, 
quebra na ignição/fechadura/tranca de direção, dentre outros, será enviado 
um profissional capacitado para abertura do veículo, sem arrombamento 
e sem danos, restringindo-se a cobertura ao custo da mão-de-obra para 
abertura do veículo ou remoção de chave quebrada. Quando não for pos-
sível resolver o problema com envio do chaveiro ao local, o veículo será 
rebocado. 

Observações: 

1. O serviço não inclui abertura de porta-malas ou qualquer outro compar-
timento do veículo que não esteja relacionado a situações emergenciais 

SEM LIMITE DE ATENDIMENTO

PLANOS PERCURSO

PLATINUM

DIAMOND

BLACK

01 UTILIZIAÇÃO MENSAL, SEM ACÚMULO POR NÃO UTILIZAÇÃO

LIMITE

1200 KM

2000 KM01 UTILIZIAÇÃO MENSAL, SEM ACÚMULO POR NÃO UTILIZAÇÃO

Sem limite

Limite: 

*acionamento válido somente para o plano contratado junto à empresa
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que impeçam a locomoção do veículo. Serviço não acumulativo. Uma uti-
lização mensal.

2. A ASSISTÊNCIA 24 HORAS não se responsabiliza por arrombamentos 
ou qualquer tipo de avaria do veículo que possa ter ocorrido durante o at-
endimento do serviço e que tenha sido autorizado pelo usuário diretamente 
ao profissional enviado;

3. O(s) custo(s) de execução de serviço(s) que exceder(em) os limites 
contratados, bem como qualquer despesa com peças de reposição/ troca, 
conserto de fechadura, ignição, trancas que se encontram danificadas e 
cópias das chaves, serão de responsabilidade exclusiva do usuário, no to-
cante à contratação e pagamento;

4. Os serviços aqui previstos se limitam tão somente a veículos que utilizem 
chaves e fechaduras convencionais, ou seja, que possibilitem a abertura 
por chaveiro, sem necessidade de utilização de equipamentos especiais, 
códigos eletrônicos, dentre outros. Nesses casos, o veículo será rebocado;

5. Este serviço só será prestado em cidades com mais de 200.000 hab-
itantes e desde que o veículo utilize chaves e fechaduras convencionais. 

5. TROcA DE PNEUS 

Em caso de acionamento devido a furo nos pneus, quebra ou amassamen-
to de rodas, será enviado um profissional para substituição do pneu pela 
roda sobressalente. Ocorrendo em mais de um pneu ou roda, será enviado 
um guincho/reboque para que o proprietário do veículo possa chegar à bor-
racharia mais próxima. 

Se o veículo em questão for uma motocicleta será enviado imediatamente 
o guincho/reboque para que o proprietário do veículo possa chegar à bor-
racharia mais próxima. 
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Observações: 

1. Os custos de execução de serviço(s) que exceder(em) os limites con-
tratados, bem como qualquer despesa com mão de obra para substituição 
de câmara, pneu, e afins, será de responsabilidade exclusiva do usuário, no 
tocante à contratação e pagamento. 

2. Uma utilização mensal. Limitado ao raio máximo de 100 (cem) quilômet-
ros. Ficando o excedente por conta do beneficiário no local. 

6. TÁXI (RETORNO À RESIDÊNcIA) 

Na hipótese de pane ou colisão que impossibilite a locomoção própria do 
veículo, estando o usuário em sua cidade domicílio, o mesmo será rebo-
cado e, se houver necessidade, será enviado um táxi (convencional) para 
retorno à residência. 

   

Observações: 

1. A utilização do serviço de táxi (retorno ao domicílio cadastrado no sis-
tema) limita-se ao usuário ou à capacidade total de passageiros do veículo 
destinado ao socorro, sendo este, táxi convencional.

2. Este serviço está vinculado à utilização de reboque, ou seja, o serviço 
somente poderá ser utilizado se o veículo do proprietário for rebocado, con-
siderando-se o local do evento e o retorno para domicílio.

SEM LIMITE DE ATENDIMENTO

PLANOS VALOR

PLATINUM

DIAMOND

BLACK

01 UTILIZIAÇÃO MENSAL, SEM ACÚMULO POR NÃO UTILIZAÇÃO

LIMITE

R$100,00

R$150,0001 UTILIZIAÇÃO MENSAL, SEM ACÚMULO POR NÃO UTILIZAÇÃO

Sem limite

Limite: 

*acionamento válido somente para o plano contratado junto à empresa
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7. AUXíLIO NA FALTA DE cOMBUSTíVEL

Na ocorrência de imobilização do veículo devido à falta de combustível, será 
enviado pela ASSISTÊNCIA 24 HORAS um reboque para que o veículo seja 
removido até o posto de abastecimento mais próximo do local do evento.

Limites:

1. Uma utilização por mês.

2. Evento limitado a um raio de 100 km do evento.

Observações;

O custo do combustível é de total responsabilidade do Usuário.

8. MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO 

Na hipótese do usuário ter seu veículo impedido de retornar ao seu domicíl-
io ou prosseguir ao destino de viagem, por qualquer evento (pane elétrica, 
pane mecânica ou colisão), com tempo de reparo superior a 02 (dois) dias, 
o usuário terá o direito a 01 (uma) passagem, para retorno a domicílio ou 
continuidade da viagem (considerada a capacidade de lotação do veículo 
determinada pelo fabricante). 

*Para veículos relacionados nas categorias Táxi e Vans terá o uso do benefício 

somente o condutor do veículo, sendo excluídos os demais passageiros. 

Limites: 

A. O Meio de Transporte Alternativo será definido pela Central de 
Atendimento avaliando a disponibilidade da região e acessibili-
dade ao transporte. 

B. Só terão direito à Meio de Transporte Alternativo quando o 
evento ocorrer em distância superior a 100 km da cidade de dom-
icílio;
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C. Sendo a distância da continuidade da viagem até o destino 
superior à distância de retorno à residência, será disponibilizado 
pela apenas o retorno à residência do usuário. 

Observações: 

1. A ASSISTÊNCIA 24 HORAS se reserva ao direito de, nos casos de trans-
porte aéreo, embarcar o usuário em até 24 HORAS após a entrada do even-
to, em qualquer horário e companhia aérea;

2. Este serviço está vinculado à utilização de reboque, ou seja, o serviço 
somente poderá ser utilizado se o veículo do proprietário for rebocado, 
considerando-se o local do evento e o retorno para domicílio ou cidade de 
destino do usuário.

3. Em nenhuma hipótese este serviço é previsto simultaneamente com o 
serviço de Hospedagem Emergencial. 

9. HOSPEDAGEM EMERGENcIAL 

Na hipótese do usuário ter seu veículo impedido de retornar ao seu domicíl-
io ou prosseguir ao destino de viagem por qualquer evento (pane elétrica, 
pane mecânica ou colisão), com tempo de reparo superior a 02 (dois) dias, 
o usuário terá o direito de até 03 diárias (cada) em hotel (considerada a 
capacidade de lotação do veículo determinada pelo fabricante), sendo este 
serviço limitado à hospedagem, não incluindo despesas extras tais como 
alimentação, bebidas, lazer, dentre outros, com teto máximo por diária de 
R$100,00 (cem reais). 

*Para veículos relacionados nas categorias Táxi e Vans terá o uso do benefício 

somente o condutor do veículo, sendo excluídos os demais passageiros. 
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Limites: 

A.Só terão direito à hospedagem quando o evento ocorrer em distância 
igual ou superior a 100 km da cidade domicílio ou destino do usuário. 

Observações: 

1. Os custos referentes a despesas extras e/ou que excederem a R$100,00 
(cem reais), referente ao valor da diária, serão de responsabilidade exclu-
siva do usuário, no tocante à contratação e pagamentos;

2. Este serviço está vinculado à utilização de reboque, ou seja, somente 
poderá ser utilizado se o veículo do proprietário for rebocado.

3. Em nenhuma hipótese este serviço é previsto simultaneamente com o 
Meio de Transporte Alternativo. 

10. TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES

 Atendendo a solicitação do usuário, a Central de Atendimento se encarrega 
de transmitir mensagens de texto relacionadas ao evento para uma ou mais 
pessoas indicadas pelo cliente.

11. ENVIO DE AcOMPANHANTE EM cASO DE AcIDENTE

Em caso de acidentes envolvendo o veículo cadastrado junto a Central onde 
o usuário permaneça por mais de 10 (dez) dias, fora do seu munícipio de 
residência, será disponibilizado pela Assistência 24 horas uma passagem 
a critério da Central de Atendimento, que obedecerá as condições locais 
e distância do local do evento para alguém indicado pelo usuário, possa 
visita-lo desde que seja residente no Brasil. Garantindo inclusive a essa 
pessoa , seu retorno ao domicílio.

Limite:

Uma utilização na vigência.
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1. AUTOSSOcORRO APÓS PANE (ELÉTRIcA / MEcÂNIcA) 

Na hipótese de pane, que impossibilite a locomoção própria do caminhão 
de carga, será enviado um profissional devidamente capacitado para re-
alizar o conserto no local (se técnica e logisticamente possível). O serviço 
se limita somente a pequenos reparos e, se não for possível resolver o 
problema no local, o caminhão será rebocado. 

Observações: 

1. Os custos de execução de serviço(s) que exceder(em) os limites contrat-
ados, bem como qualquer despesa com material, peças ou quilometragem 
excedida, serão de responsabilidade exclusiva do usuário, no tocante à 
contratação e pagamento. Serviço não acumulativo. Limitado à uma uti-
lização mensal.

2.Este serviço garante apenas um reparo provisório que permita o veículo 
se locomover, sendo que, imediatamente após, o condutor deverá levar o 
veículo até uma oficina de sua escolha a fim de executar o reparo definitivo. 

3. Serão considerados reparos tecnicamente impossíveis de serem realiza-
dos no local, mesmo que de fácil execução, mas que ponham em risco a 
garantia de fábrica do veículo ou a vida do profissional ou do beneficiário 
no local. 

VEícULOS DE cARGA 
(cAMINHÕES)
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2. REBOQUE APÓS PANE (ELÉTRIcA/MEcÂNIcA) 

Não sendo possível realizar o reparo no local, um reboque ou guincho será 
enviado para remover o veículo até a oficina credenciada/não credenciada 
ou até um lugar protegido. Nesse caso, deverá ser providenciada pelo ben-
eficiário a remoção prévia de eventual carga que prejudique ou impeça o 
reboque. Veículos com carga não serão rebocados. 

Observações: 

1. Em caso de ocorrência de eventos em dias úteis e horário comercial o 
veículo deverá ser obrigatoriamente encaminhado para oficina, dando-se 
por encerrado o evento. Percurso total de ida e volta.

2. Caso não haja disponibilidade de atendimento na localidade o serviço de 
REBOQUE APÓS PANE (ELÉTRICA/MECÂNICA) poderá ser pago ao usuário 
através de reembolso. Serão reembolsados apenas os serviços previa-
mente autorizados pela Central de Atendimento com número de protocolo.

3. Veículos com carga não serão removidos. Sendo de total responsabili-
dade do usuário a eventual remoção da carga.

4. Sem cobertura para o uso de equipamentos especiais para retiradas de 
valas, canais, resgates tais como caminhão munk e guindaste.

3. REBOQUE APÓS AcIDENTE 

Na decorrência de eventual acidente, colisão, incêndio, alagamento que im-
possibilite o veículo de se deslocar por seus próprios meios, será enviado 

PLANOS PERCURSO

DIAMOND

BLACK

LIMITE

1000 KM

2000 KM

01 UTILIZIAÇÃO MENSAL, SEM ACÚMULO POR NÃO UTILIZAÇÃO

01 UTILIZIAÇÃO MENSAL, SEM ACÚMULO POR NÃO UTILIZAÇÃO

Limite: 

*acionamento válido somente para o plano contratado junto à empresa
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um reboque ou guincho para a remoção do mesmo até uma oficina cre-
denciada/não credenciada, ou até um local protegido. Nesse caso, deverá 
ser providenciada pelo beneficiário a remoção prévia de eventual carga que 
prejudique ou impeça o reboque. Veículos com carga não serão rebocados. 

  

Observações: 

1. Em caso de ocorrência de eventos em dias úteis e horário comercial o 
veículo deverá ser obrigatoriamente encaminhado para oficina, dando-se 
por encerrado o evento. Percurso total de ida e volta.

2. Caso não haja disponibilidade de atendimento na localidade o serviço de 
REBOQUE APÓS PANE (ELÉTRICA/MECÂNICA) poderá ser pago ao usuário 
através de reembolso. Serão reembolsados apenas os serviços previa-
mente autorizados pela Central de Atendimento com número de protocolo.

3. Veículos com carga não serão removidos. Sendo de total responsabili-
dade do usuário a eventual remoção da carga.

4. Sem cobertura para o uso de equipamentos especiais para retiradas de 
valas, canais, resgates tais como caminhão munk e guindaste.

4. cHAVEIRO 

Na hipótese de perda, esquecimento das chaves no interior do caminhão, 
quebra na ignição/fechadura/tranca de direção, dentre outros, será enviado 
um profissional capacitado para abertura do veículo, sem arrombamento 
e sem danos, restringindo-se a cobertura ao custo da mão-de-obra para 

PLANOS PERCURSO

DIAMOND

BLACK

LIMITE

2000 KM

3000 KM

01 UTILIZIAÇÃO MENSAL, SEM ACÚMULO POR NÃO UTILIZAÇÃO

01 UTILIZIAÇÃO MENSAL, SEM ACÚMULO POR NÃO UTILIZAÇÃO

Limite: 

*acionamento válido somente para o plano contratado junto à empresa
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abertura do caminhão ou remoção de chave quebrada. Quando não for 
possível resolver o problema com envio do chaveiro ao local, o veículo será 
rebocado. 

Observações: 

1. O serviço não inclui abertura de qualquer outro compartimento do camin-
hão que não esteja relacionado a situações emergenciais que impeçam a 
locomoção do caminhão. Serviço não acumulativo. Uma utilização mensal.

2. A ASSISTÊNCIA 24 HORAS não se responsabiliza por arrombamentos 
ou qualquer tipo de avaria do caminhão que possa ter ocorrido durante o 
atendimento do serviço e que tenha sido autorizado pelo usuário diretamente 
ao profissional enviado;

3. O(s) custo(s) de execução de serviço(s) que exceder(em) os limites 
contratados, bem como qualquer despesa com peças de reposição/ troca, 
conserto de fechadura, ignição, trancas que se encontram danificadas e 
cópias das chaves, serão de responsabilidade exclusiva do usuário, no to-
cante à contratação e pagamento;

4. Os serviços aqui previstos se limitam tão somente a veículos que utilizem 
chaves e fechaduras convencionais, ou seja, que possibilitem a abertura 
por chaveiro, sem necessidade de utilização de equipamentos especiais, 
códigos eletrônicos, dentre outros. Nesses casos, o veículo será rebocado;

5. Este serviço só será prestado em cidades com mais de 200.000 hab-
itantes e desde que o veículo utilize chaves e fechaduras convencionais. 

5. MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO 

Na hipótese do usuário ter o seu caminhão impedido de retornar ao seu 
domicílio ou prosseguir ao destino de viagem, por qualquer evento (pane 
elétrica, pane mecânica ou colisão), com tempo de reparo superior a 02 
(dois) dias, o usuário terá o direito a 01 (uma) passagem, para retorno a 
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domicílio ou continuidade da viagem (considerada a capacidade de lotação 
do caminhão determinada pelo fabricante). 

Limites: 

A. O Meio de Transporte Alternativo será definido pela Central 
de Atendimento avaliando a disponibilidade da região e aces-
sibilidade ao transporte. 

B. Só terá direito ao Meio de Transporte Alternativo quando o 
evento ocorrer em distância superior a 100 km da cidade de 
domicílio;

C. Sendo a distância da continuidade da viagem até o destino 
superior à distância de retorno à residência, será disponibilizado 
pela apenas o retorno à residência do usuário. 

Observações: 

1. A ASSISTÊNCIA 24 HORAS se reserva ao direito de, nos casos de trans-
porte aéreo, embarcar o usuário em até 24 HORAS após a entrada do even-
to, em qualquer horário e companhia aérea;

2. Este serviço está vinculado à utilização de reboque, ou seja, o serviço 
somente poderá ser utilizado se o veículo do proprietário for rebocado, 
considerando-se o local do evento e o retorno para domicílio ou cidade de 
destino do usuário.

3. Em nenhuma hipótese este serviço é previsto simultaneamente com o 
serviço de Hospedagem Emergencial. 
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6. HOSPEDAGEM EMERGENcIAL 

Na hipótese do usuário ter seu caminhão impedido de retornar ao seu dom-
icílio ou prosseguir ao destino de viagem por qualquer evento (pane elétrica, 
pane mecânica ou colisão), com tempo de reparo superior a 02 (dois) dias, 
o usuário terá o direito de até 03 diárias (cada) em hotel (considerada a ca-
pacidade de lotação do caminhão determinada pelo fabricante), sendo este 
serviço limitado à hospedagem, não incluindo despesas extras tais como 
alimentação, bebidas, lazer, dentre outros, com teto máximo por diária de 
R$100,00 (cem reais). 

Limites: 

Só terão direito à hospedagem quando o evento ocorrer em distância igual 
ou superior a 100 km da cidade domicílio ou destino do usuário. 

Observações: 

1. Os custos referentes a despesas extras e/ou que excederem a R$100,00 
(cem reais), referente ao valor da diária, serão de responsabilidade exclu-
siva do usuário, no tocante à contratação e pagamentos;

2. Este serviço está vinculado à utilização de reboque, ou seja, somente 
poderá ser utilizado se o veículo do proprietário for rebocado.

3. Em nenhuma hipótese este serviço é previsto simultaneamente com o 
Meio de Transporte Alternativo. 

7. TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES

 Atendendo a solicitação do usuário, a Central de Atendimento se encarrega 
de transmitir mensagens de texto relacionadas ao evento para uma ou mais 
pessoas indicadas pelo cliente.
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8. ENVIO DE AcOMPANHANTE EM cASO DE AcIDENTE

Em caso de acidentes envolvendo o veículo cadastrado junto a Central onde 
o usuário permaneça por mais de 10 (dez) dias, fora do seu munícipio de 
residência, será disponibilizado pela Assistência 24 horas uma passagem 
a critério da Central de Atendimento, que obedecerá as condições locais 
e distância do local do evento para alguém indicado pelo usuário, possa 
visita-lo desde que seja residente no Brasil. Garantindo inclusive a essa 
pessoa , seu retorno ao domicílio.

PAGAMENTO DE REEMBOLSO 

1. Para recebimento do reembolso o usuário deverá apresentar Nota Fiscal 
comprovando o gasto;

2. Quando, excepcionalmente, o SERVIÇO garantido tiver que ser contrata-
do/pago pelo beneficiário do veículo para posterior reembolso, este deverá 
sempre observar as orientações e aprovação prévia da ASSISTÊNCIA 24 
HORAS . 

3.Em casos de impossibilidade material ou força maior, que comprometam 
o acionamento prévio da ASSISTÊNCIA 24 HORAS , será necessário que o 
condutor do veículo entre em contato com a Central de Atendimento dentro 
de um período de 24 horas, contados a partir da ocorrência do fato que deu 
lugar à utilização de algum dos SERVIÇOS previstos. 

4. Nestes casos, o condutor do veículo deverá comprovar no prazo máximo 
de 10 (dez) dias da data da ocorrência, os gastos realizados, através de 
NOTAS FISCAIS ORIGINAIS descritivas do SERVIÇO, para que possa obter 
o reembolso, pela ASSISTÊNCIA 24 HORAS, daquelas despesas dentro dos 
LIMITES DE GARANTIA definidos. 
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EVENTOS NÃO cOBERTOS E/OU PASSíVEIS DE NEGATIVA DE REEM-
BOLSO: 

1. Está expressamente excluído o atendimento a Ocorrências em estradas 
não pavimentadas ou vias não abertas ao tráfego regular de veículos; 

2 A ASSISTÊNCIA 24 HORAS estará desobrigada da prestação dos 
SERVIÇOS nos casos que impeçam a execução dos mesmos, tais como: 
enchentes, greves, convulsões sociais, atos de vandalismo, interdições de 
rodovias e/ou outras vias de acesso, efeitos nucleares ou radioativos, ca-
sos fortuitos e de força maior. 

3. Nos casos descritos no item anterior, apesar de não poder intervir no 
momento do evento, à ASSISTÊNCIA 24 HORAS atenderá normalmente os 
serviços descritos nos itens AUTOSSOCORRO e REBOQUE, após ser regu-
larizada a situação e quando as condições locais assim permitirem; 

4. Não ficam garantidos pelo presente instrumento, os SERVIÇOS ou 
REEMBOLSOS que não tenham sido previamente solicitados por intermé-
dio da ASSISTÊNCIA 24 HORAS ou tenham sido executados sem o seu 
conhecimento e acordo prévios. 

5. A ASSISTÊNCIA não intervirá ou se responsabilizará 

5.1 Danos ocorridos fora do âmbito territorial definido; 

5.2 Despesas de conserto, após a entrada do veículo na oficina; 

5.3 Por objetos deixados no veículo, remoção, guarda e pro-
teção de carga; 

5.4 Por atendimentos decorrentes de atos intencionais ou do-
losos; 

5.5 Por veículos que ultrapassarem o limite máximo de lotação 
permitido em lei e/ou no certificado de licenciamento do veículo; 
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5.6 Por acidente, incêndio ou pane ocorridos quando o veículo 
for conduzido por pessoa não legalmente habilitada; 

5.7 Por pagamento de multas; 

5.8 Por serviços de assistência a veículos de terceiros e/ou a 
seus ocupantes; 

5.9 Por serviços de assistência a veículos conduzidos por pes-
soa alcoolizada ou sob o efeito de drogas; 

5.10 Por assistência derivada de práticas esportivas em com-
petição por parte das pessoas assistidas e da participação do 
veículo em competições, apostas ou provas de velocidade. 

6. A ASSISTÊNCIA não promoverá o atendimento a veículos que estejam 
em estradas não pavimentadas, nem terá a obrigação por resgate de veícu-
los que exijam utilização de “munk”, içamento, ou outro equipamento para 
fins de resgate que não o tradicional “reboque”. A ASSISTÊNCIA 24 horas 
não se responsabiliza por despesa de mão de obra referente à hora trabal-
hada e/ou parada para retirada de bagagem dos veículos.

7. As trocas de pneus e serviço de táxi não serão reembolsados.
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Rua Aquário, 71 - Jardim Riacho 
das Pedras Contagem - MG 


