
ASSISTÊNCIA AO VEÍCULO E PASSAGEIROS 
  
  
SOCORRO MECANICO 
  
Caso o veiculo encontre-se sem condições de trafegar em decorrência de pane mecânica ou 
elétrica, a AUTO ASSIST, providenciará o envio de um socorro mecânico para que o 
veículo seja, se possível tecnicamente, reparado no local onde se encontra. Caso seja 
necessário a troca de peças em decorrência do reparo emergencial os custos das novas 
peças ocorrerão por conta do assessorado. (Poderá ser por reembolso) 
  
REBOQUE DE VEÍCULOS 
  
Caso o veiculo esteja sem condições de trafegar em decorrência de panes mecânicas e 
elétricas, colisões, incêndio ou Roubo/furto localizado quando se fizer necessário. O 
reboque será efetuado até uma oficina mais próxima do local do evento, podendo, se for 
desejo do Assessorado, ser removido para um outro endereço, desde que dentro do limite de 
100km do local do evento. Em situações onde exceda o limite acima especificado, a 
quilometragem excedente, bem como despesas extraordinárias relativas ao reboque e 
pedágios deverão ser contratadas e pagas pelo Assessorado diretamente ao prestador de 
serviço. O assessorado terá direito a apenas um reboque por ocorrência.(Poderá ser por 
reembolso) 
  
SERVIÇO DE TAXI 
  
Para encaminhamento dos passageiros em caso de reboque do veículo ou devido a acidente 
de transito, até sua residência ou perseguirem a viagem, dentro do limite de 100 km da 
residência do Assessorado, e desde que o mesmo não acompanhe o reboque. (Poderá ser 
por reembolso) 
  
CHAVEIRO 24 HORAS 
  
Em caso de perda, quebra, ou esquecimento da chave no interior do veículo. Será 
providenciado o envio de um profissional para a abertura do mesmo, sem arrombamento ou 
danos inclusive com o fornecimento de uma copia da chave (comum) sempre que 
necessário. Não sendo possível resolver o problema com o envio do chaveiro ou não 
havendo disponibilidade deste tipo de profissional providenciaremos o reboque do veiculo 
para um local a escolha do assessorado dentro do município onde ocorreu a ocorrência. Não 
estão inclusas chaves codificadas ou serviços em miolo de ignição.(Poderá ser por 
reembolso) 
  
TROCA DE PNEUS 
  
Em caso de danos de qualquer espécie aos pneus, caso o assessorado tenha dificuldade em 
realizar a substituição, será enviado um profissional para efetuar a troca do pneu mesmo 
que seja na própria residência, desde que o veiculo possua um estepe em condições para 
substituir o pneu furado.  



 
PANE SECA 
  
Em casos onde o veiculo não possa se locomover por falta de combustível o mesmo será 
rebocado até o posto mais próximo.As despesas com o combustível correrão por conta do 
assessorado. (Poderá ser por reembolso) 
  
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES  
  
Na ocorrência de qualquer imprevisto relacionado acima transmitiremos mensagens as 
pessoas indicadas pelo assessorado para que o mesmo possa avisar seus familiares cuidar 
de outros assuntos pertinentes a ocorrência. Esse serviço poderá se utilizado em qualquer 
local do pais. 
  
CASOS NÃO COBERTOS: 

 Reembolso de qualquer serviço ou despesa realizada sem a intervenção do Serviço 
de Assistência 24 Horas.  

 Serviço que exceda os limites especificados nessa seção.  
 Serviço a não-ocupantes do veículo segurado.  
 Mais de um guinchamento por evento, exceto quando a oficina já estiver fora do 

horário de funcionamento.  
 Transporte que não seja em linha regular e em classe econômica.  
 Custeio de peças e mão-de-obra necessárias ao reparo do veículo segurado.  
 Quaisquer outras despesas não previstas expressamente nessa seção, tais como: 

gorjeta, refeição, multa, pedágio, combustível etc. 
 Caso de dolo ou culpa grave; fraude ou tentativa de fraude.  
 Remoção do veículo segurado em situação não-emergencial.  
 Quando o Segurado não preencher as condições necessárias à prestação do serviço.  
 Quando desaparecer a causa da solicitação do serviço, ou seja, o Serviço de 

Assistência 24 Horas tem por finalidade o auxílio ao Segurado em situações de 
necessidade, não podendo ser acumulado para uso posterior, quando não se 
justificar a utilização, nem ser compensado de qualquer outra forma por não ter sido 
utilizado.  

 Panes repetitivas, a partir da quarta solicitação pelo mesmo motivo em período de 
30 dias contados a partir da primeira solicitação.  

 Serviços aos passageiros que ultrapassem o limite de lotação do veículo.  
 Assistência a toda e qualquer conseqüência resultante de morte ou lesões causadas 

direta ou indiretamente por atividade criminosa ou dolosa do Segurado.  
 Serviços a pessoa que não se enquadre no conceito de beneficiários 
 Subtração de bens, bagagens ou mercadorias deixadas no interior do veiculo. 
 Eventos ocorridos em estradas onde seja necessário o uso de equipamentos de 

socorro fora do padrão 
 Serviço limitado a 3 (três) acionamentos por ano 

Importante 



 Todos os serviços oferecidos devem ser solicitados ao auto assist, uma vez que não 
há processo de reembolso não autorizado.  

 A rapidez no atendimento às solicitações é influenciada pela infra-estrutura e pelas 
circunstâncias do local, como: condições meteorológicas e de acesso ao local do 
evento, alagamentos, queda de barreiras, congestionamentos, greve, etc. Por isso, 
não nos responsabilizamos por eventual perda de compromissos devido a atrasos na 
prestação dos serviços.  

 Para serviços com excedentes os custos ocorrerão por conta do assessorado 
 Assistência destina-se a prestação de serviços emergenciais de assistência ao 

veículo, composto de auxílio Mecânico, auxílio pane seca, troca de pneus, reboque, 
táxi emergencial e chaveiro, não constituindo tal contrato, em nenhuma hipótese, 
como um contrato de seguro.  

 O numero da central de atendimento será o 0800-740-7812 


