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ASSOCIAÇÃO DE CONDUTORES E TRANSPORTADORES DE BENS DO BRASIL — ASSISTSP, entidade civil 
de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 14.534.396/0001-61, estabelecida na Rua 
Ágata 2 - Jardim Nomura – Cotia/SP – CEP 06717-095, neste ato representado na forma de seu Estatuto 
Social.  

 

 

Ver ficha de “avaliação técnica”, documento integrante e complementar da proposta de adesão (a 
mesma é indispensável na formação do instrumento do contrato). 

 

Este regulamento tem como objetivo a fidelidade de informações necessárias ao Associado no tocante a 
seus direitos e obrigações, como participante do Programa de Auto Gestão. 

 

Parágrafo primeiro: O programa de Auto Gestão da Associação poderá oferecer aos Associados 
benefícios adicionais e opcionais tais como: assistência 24hrs, proteção a terceiros, carro reserva, 
proteção de vidros, seguros APP, rastreamento via satélite entre outros, através de empresas terceiras 
devidamente homologadas tendo para estes serviços, regulamentos próprios, valores diferenciados e 
não inclusos no pacote padrão. 

 

Por força do Instrumento Particular e a partir da assinatura do mesmo, o PROPONENTE Associado 

inscreve-se ao Serviço de Proteção por Autogestão, tomando conhecimento e aceitando todas as 

disposições do Estatuto, Regimento/Regulamento, assim como das Atas Deliberativas (disponíveis no 

site da Associação www.assistbrasil.org.br e /ou em sua sede administrativa), com o objetivo de integrar 

e participar do serviço oferecido, o qual consiste em: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA — Os Associados se organizaram e criaram o Serviço de Proteção por Autogestão, 

serviço esse que prevê a divisão dos prejuízos sofridos pelos Associados no BEM PROTEGIDO. Os 

prejuízos, para que possam ser rateados entre os participantes, poderão ter origens em ocorrências 

tipificadas, como: colisão, roubo, furto, incêndio e eventos da natureza isolados como, queda de arvore 

e alagamento (sem indícios de agravamento e refutando qualquer outro tipo) desde que observadas às 

condições e regras gerais contidas nesta proposta, Estatuto Social, Regimento Interno e Atas 

Deliberativas. 

 

I – DADOS DA ASSOCIAÇÃO 

II – DADOS DO VEICULO 

III – DO REGIMENTO 

IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
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CLÁUSULA SEGUNDA — O Associado deverá pagar um valor, denominado como “adesão”, para 
inscrever-se no Serviço de Proteção por Autogestão. O valor da adesão terá como parâmetro a tabela 
de valores aprovada pela Diretoria. 

Parágrafo primeiro: O valor de adesão ao Serviço de Proteção por Autogestão tem como referência o 
valor do BEM PROTEGIDO conforme tabela FIPE. 

Parágrafo segundo: O Associado deverá entregar cópia do documento do veículo/BEM PROTEGIDO, 
bem como CNH do motorista e/ou documento de identificação do responsável pela proposta e 
comprovante de endereço atualizado (3 meses), documentos esses que instruirão o prontuário do 
Associado, serviço este que será realizado por prestadores de serviços homologados pela Associação. 

Parágrafo terceiro: O Associado poderá aderir com quantos veículos quiser (ressalvando-se as 
limitações administrativas da Associação), sendo devido a cada um, um valor individual de adesão. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA — No ato da adesão o Associado poderá optar pelas modalidades de benefícios 
adicionais: 

 

a) Socorro mútuo contra terceiro; 

b) Vidros; 

c) Carro reserva; 

d) Assistência 24hrs; 

e) Rastreamento veicular; 

f) APP e etc. 

 

Os benefícios oferecidos por este programa serão pagos pelo associado por cada benefício adicional.  

 

Parágrafo primeiro: Para os serviços adicionais poderá haver a cobrança de cota de participação do 
associado de acordo com as normas atinentes ao benefício adicional constante no regulamento próprio. 

 

CLÁUSULA QUARTA — No ato da inscrição, o mesmo deverá submeter o BEM PROTEGIDO a uma 
avaliação técnica a ser realizada pela ASSISTSP, quando a mesma atestará o estado de conservação e 
características do mesmo. Essa avaliação servirá de parâmetro para fins de ressarcimento, se for o caso 
do BEM PROTEGIDO que obedecerá à tabela FIPE, usada para estabelecer a classificação do veiculo. 
Aquele que não possuir cotação em tabela FIPE ficará sujeito ao alcance do ano, sendo considerado do 
último ano informando na referida tabela, que nunca poderá ser superior ao de mercado do BEM 
PROTEGIDO ou ao valor de mercado na data de ressarcimento. 

Parágrafo primeiro: Qualquer mudança estrutural no veiculo que seja realizada após a vistoria ou 
mesmo a contratação da proteção, precisa ser comunicada a ASSISTSP. 

Parágrafo segundo: A inscrição do BEM PROTEGIDO 0 km no Serviço de Proteção por Autogestão 
poderá ser realizada, de imediato, com o envio da respectiva nota fiscal para a ASSISTSP, sem que haja a 
necessidade de passar pela avaliação técnica, desde que o veículo esteja no pátio da concessionária ou 
revendedora quando da inclusão do mesmo. Entretanto, esse mesmo veículo deverá submeter-se a 
uma avaliação técnica num prazo máximo de 60 dias após a sua inscrição ao Serviço de Proteção por 
Autogestão ou ainda, de imediato quando da instalação de equipamentos/implementos no veículo para 
atualização cadastral. 
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Parágrafo terceiro: Se identificado à necessidade de instalação de equipamento de segurança no 
veículo, o mesmo será implantado em regime de comodato, onde o Associado compromete-se a 
devolver à ASSISTSP o equipamento ao desligar-se da Associação seja qual for o motivo, no prazo 
improrrogável de 07 (sete) dias, assumindo a responsabilidade sobre o valor mínimo de R$700,00 
(setecentos reais), estando o mesmo ciente e desde já renunciando a alegação de desconhecimento, 
sendo que o descumprimento desta obrigação contratual caracterizará o crime de apropriação indébita, 
previsto no artigo 168 do Código Penal, sem prejuízo de indenização por perdas e danos. 

 

CLÁUSULA QUINTA — Ao Associado recomenda-se, em caso de frota, a instalação de equipamentos 
antifurto e de segurança complementar. 

 

CLÁUSULA SEXTA — Visando a comodidade do associado à ASSISTSP dispõe de empresas parceiras para 
a contratação de seguros de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) de veículos para cobertura de 
danos materiais, danos corporais e danos morais de terceiros, bem como de acidentes pessoais do 
passageiro e assistência 24 horas, porém, são de livre e espontânea vontade a adesão às mesmas ou 
contratação de outras empresas do mercado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA — O Proponente/Associado passará a fazer parte do Serviço de Proteção por 

Autogestão após a: 

 

a) Realização da Avaliação técnica; 

b) Entrega completa dos documentos - parágrafo segundo da cláusula segunda; 

c) Assinatura da proposta; 

d) Pagamento da inscrição; 

e) Confirmação da central de atendimento. 

 

Parágrafo primeiro: Os serviços de assistência 24hrs e demais serviços terceirizados se iniciarão após as 

00h00min (zero hora) do dia da confirmação pela central de atendimento. 

Parágrafo segundo: A mensalidade do Serviço de Proteção por Autogestão para cada veiculo, terá como 

parâmetro: rateio, taxa administrativa e produtos terceirizados. Para a sua cobrança será emitida fatura 

(boleto bancário), a qual deverá ser quitada na rede bancária, conforme vencimento constante na 

mesma. 

 

CLÁUSULA OITAVA — Os valores recolhidos mensalmente a título de “TAXA ADM” serão destinados a 

cobrir as despesas administrativas ordinárias e variáveis, podendo — em última instância — ser 

utilizados para cobrir despesas de rateios de prejuízos a critério da Diretoria e sempre de acordo com as 

despesas efetuadas. 

Parágrafo primeiro: A taxa administrativa poderá ser reajustada a critério da Diretoria de acordo com a 
necessidade, podendo a mesma ser diferenciada de acordo com o tipo de veículo, valor, ano de veículo, 
características, localidade e outros atributos pertinentes. 
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Parágrafo segundo: Após 24hrs do vencimento e o Associado não quitar a sua fatura via banco, o 
Serviço de Proteção por Autogestão será suspenso independentemente de aviso ou notificação, ou seja, 
não haverá rateio dos eventuais prejuízos dos veículos do mesmo, e consequentemente, o 
ressarcimento dos prejuízos. 

Parágrafo terceiro: Estando o Associado enquadrado no parágrafo anterior, o mesmo poderá realizar 
uma nova avaliação técnica do(s) veículo(s) mediante o pagamento das mensalidades em atraso, bem 
como os custos operacionais com nova vistoria para voltar a usufruir dos benefícios do Serviço de 
Proteção por Autogestão. 

Parágrafo quarto: O valor de inscrição expirará após o veículo/associado permanecer desligado da 
Associação igual ou superior a 60 dias, caracterizando como desistência de suas obrigações, fato qual 
que ensejará no entendimento da manifestação unilateral de desertar e renunciar a proposta de 
adesão, configurando caducidade dos benefícios. 

Parágrafo quinto: Fica a ASSOCIAÇÃO DE CONDUTORES E TRANSPORTADORES DE BENS DO BRASIL — 
ASSISTSP, autorizada a negativar meu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em caso de atraso 
no pagamento por mais de 30 (trinta) dias das mensalidades, de rateios, taxa de administração e 
produtos terceirizados, bem como aqueles oriundos de contratos a que venham adquirirem de forma 
facultativa, a fim de resguardar integridade da Associação e de seus associados. 

Parágrafo sexto: O não recebimento do boleto bancário mensal não justifica o atraso no pagamento, 
tampouco isenta o associado das consequências do inadimplemento. É dever do associado, caso não 
receba o boleto bancário antes da data de vencimento, entrar em contato com a Associação através 
do(s) telefone(s) (11) 4551-4436 / (11) 5021-6080, se apresentar na sede ou ponto de atendimento da 
Associação, ou pelo site www.assistbrasil.org.br, onde poderá imprimir 2º via do boleto para 
pagamento. 

Parágrafo sétimo: A reclassificação do BEM PROTEGIDO para a verificação das cotas e enquadramento 
de grupo de rateio será feita no máximo 4 (quatro) vezes e no mínimo 2 (duas) a cada 12 meses. 

 

CLÁUSULA NONA — Para acionamento na central 24hrs (roubo/furto, colisão ou incêndio): 

Parágrafo primeiro: Em casos de roubo/ furto, colisão ou incêndio, o Associado deverá acionar a central 
24hrs no 0800 771 9247 no prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas do horário do 
evento ocorrido. Após essa comunicação, deverá comunicar a ASSISTSP o ocorrido, sob pena de não 
haver ressarcimento dos prejuízos. 

Parágrafo segundo: O Associado deverá providenciar para o BEM PROTEGIDO acidentado a lavratura do 
Boletim de Ocorrência no prazo de 24hrs (vinte e quatro horas) da ocorrência do evento, e ainda deverá 
mantê-lo em segurança, até que o socorro seja prestado, a fim de se evitar o agravamento dos 
prejuízos. 

Parágrafo terceiro: O Associado deverá fornecer à Associação todas as informações necessárias sobre 
as circunstâncias que originaram o acidente, bem como as consequências do mesmo (partes envolvidas, 
prejuízos materiais, etc.). 

Parágrafo quarto: Em caso de incêndio, colisões, roubo e furto, o Associado encaminhará à Associação, 
no prazo máximo de 8 (oito) dias da data do ocorrido, informações detalhadas relativas ao incidente e a 
seguinte documentação: 

 

a) Boletim de Ocorrência Policial. 

b) Cópia da carteira de habilitação do condutor do veiculo, proprietário e associado. 
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c) Cópia do comprovante de endereço do condutor do veiculo, proprietário e associado. 

d) Cópia autenticada do contrato social e CNPJ (Pessoa Jurídica) 

e) DUT preenchido (em caso de roubo e furto) 

f) Fotos ou outros documentos elucidativos. 

 

Podendo a qualquer momento, a Associação efetuar sindicância ou averiguação (técnica/policial) do(s) 
evento(s) /colisão, sendo que a autorização dos reparos se dará (ou não) somente após conclusão do 
processo, que poderá ter duração de até 30 (trinta) dias úteis, podendo ser prorrogado, a pedido da 
empresa contratada.  

Parágrafo quinto: Não será de responsabilidade da Associação o pagamento de nenhum custo 
referente à diária(s) de estadia(s) do(s) veiculo(s) em pátios ou afins, após a recuperação do mesmo, 
dentre outras taxas cobradas pelos órgãos competentes. 

Parágrafo sexto: Em qualquer acidente, havendo prejuízo parcial, o veículo deverá ser enviado para o 
conserto, desta forma a ASSISTSP, juntamente com o Associado, deverá apresentar 3 (três) orçamentos, 
que serão analisados pelo setor responsável da ASSISTSP e o Associado, a fim de deliberar em qual 
oficina será realizado o serviço, observando o trinômio: qualidade, preço e condição comercial. 

Parágrafo sétimo: O Associado deverá, preferencialmente, utilizar as oficinas e demais fornecedores 
e/ou prestadores de serviços credenciados à Associação, garantindo ao Associado 90 (noventa) dias de 
garantia, dos serviços prestados ou poderá optar por oficina de sua livre escolha apresentando 3 (três) 
orçamentos no prazo de 5 (cinco) dias da data do acidente. A ASSOCIAÇÃO não se responsabilizará pela 
garantia e idoneidade das peças e serviços da oficina indicada pelo Associado, assim como pela demora 
na entrega dos serviços. Ficando claro que caso não haja acordo com a Associação em relação ao custo 
dos reparos serem feitos, a ASSOCIAÇÃO poderá solicitar a troca de oficina ou pagar somente o valor 
apurado pelo seu regulador. Nesse caso também, será deduzida a cota de participação do associado 
correspondente e o valor de avarias preexistentes no veiculo, ficando a ASSOCIAÇÃO isenta de qualquer 
responsabilidade pela qualidade dos serviços. Após a conclusão dos reparos no veículo, o mesmo 
deverá passar por uma avaliação técnica para continuar no serviço de proteção. 

Parágrafo oitavo: Caso seja necessária à substituição de peças ou partes do veículo que está protegido e 
tais peças ou partes do veiculo não possam ser adquiridas no mercado brasileiro a Associação assumirá 
a responsabilidade de tão somente pagar o custo das peças ou das partes similares existentes no 
mercado brasileiro. E neste caso a Associação não se responsabilizará pela indisponibilidade de peças ou 
partes do veículo protegido, seja pela simples falta no mercado ou pela opção do fabricante de não mais 
produzi-la. 

Parágrafo nono: A ASSOCIAÇÃO apenas se responsabilizará pelo o que foi diretamente afetado no BEM 
PROTEGIDO. Será autorizada somente a troca de peças que não tenham condições de recuperação ou 
que coloquem em risco técnico a sua recuperação, bem como haverá o reparo/troca das partes 
danificadas. As peças utilizadas serão sempre as que garantam as condições técnicas de qualidade do 
fabricante. 

Parágrafo décimo: As avarias pré-existentes no veículo que forem observadas na vistoria inicial e/ou 
danos constatados no ato da avaliação do evento em caso de necessidade de reparos no veículo (na 
mesma localidade das avarias), o valor do(s) serviço(s) e peça(s) correspondentes às mesmas serão 
deduzidos do orçamento. 

Parágrafo décimo primeiro: A ASSISTSP manterá a disposição dos Associados uma relação com as 
melhores oficinas da região que proporcionem um custo diferenciado e observem todas as normas de 
qualidade e técnica. 
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Parágrafo décimo segundo: Os orçamentos somente serão liberados após a entrega do boletim de 
ocorrência policial pelo Associado e da avaliação técnica realizada pelo perito da Associação. 

Parágrafo décimo terceiro: No caso de o orçamento atingir 70% (setenta por cento) do valor do bem 
protegido, tendo como parâmetro o valor de mercado ou a tabela FIPE (aquele que for de menor valor), 
será considerado como dano total ao veículo a ASSISTSP deverá repor ao Associado outro bem nas  

/condições e estado de conservação constante na avaliação técnica, limitando-se ao valor de mercado  

ou tabela FIPE; Caso a referida tabela não alcance o ano do BEM PROTEGIDO, será considerado o valor 
do último ano informado na tabela, que nunca poderá ser superior ao de mercado 

Parágrafo décimo quarto: Caberá à Associação acompanhar os serviços de reparo e conserto 
executados pelas oficinas, zelando para que o serviço contratado seja o de melhor qualidade possível, 
mantendo para isso um perito. 

Parágrafo décimo quinto: Após a entrega de todos os documentos solicitados ao Associado, a ASSISTSP 
envidará os maiores esforços junto às oficinas para que estas atendam ao prazo de 60 dias para 
executarem os serviços orçados e aprovados de reparo e conserto. 

Parágrafo décimo sexto: As notas fiscais dos serviços executados deverão ser emitidas em nome da 
ASSISTSP e deverão conter a descrição dos dados do veículo Associado. 

Parágrafo décimo sétimo: DISPONIBILIDADE DE PEÇAS E DA DURAÇÃO DOS SERVIÇOS.    

O ASSOCIADO está ciente que, em caso de Indenização Parcial, em razão das características do veículo 
acima descrito, a regulagem de sinistro que compreende, dentre outras, a localização, cotação, 
disponibilidade, aquisição e entrega das peças, bem como o prazo em que o veículo ficará à disposição 
na oficina para reparos, poderá sofrer eventuais atrasos, isentando a ASSOCIAÇÃO da responsabilidade 
de imediata reparação ou de quaisquer outros ônus, tais como carro reserva, lucros cessantes ou 
quaisquer indenizações. 

Parágrafo décimo oitavo: veículos usados como fonte de renda, não possui tratativa diferenciada 
(APP’s). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA — No caso de dano total do BEM PROTEGIDO, por colisão, incêndio, roubo ou furto, 
o Associado deverá receber outro bem de igual valor e condições de estado e conservação, tendo como 
parâmetro a tabela FIPE na data de reposição. Caso a referida tabela não alcance o ano do BEM 
PROTEGIDO, será considerado o valor do último ano informado na tabela, que nunca poderá ser 
superior ao de mercado. 

Parágrafo primeiro: Somente os equipamentos/acessórios descritos no laudo de vistoria - pertencentes 
à fabricação do veiculo - estarão sujeitos a ressarcimento, ficando a cargo da Diretoria, aumentar ou 
limitar os equipamentos dado que a falta dos mesmos ensejará em depreciação para reposição do bem. 

Parágrafo segundo: O Associado não poderá retirar do BEM PROTEGIDO acidentado qualquer 
equipamento ou acessório sem a autorização da ASSISTSP. 

Parágrafo terceiro: Para a reposição prevista no caput, o Associado deverá entregar o Boletim de 
Ocorrência policial e as documentações exigidas conforme cláusula nona. Após a entrega dos mesmos, a 
ASSISTSP terá o prazo de 60 (sessenta) dias para repor o BEM PROTEGIDO que sofreu dano total 
ocasionado por incêndio ou colisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O rateio dos prejuízos será processado mediante o número de cotas 
que cada Associado representa, calculado a partir do valor do seu veículo na tabela FIPE, cópia da nota 
fiscal e/ou convenção para os equipamentos/implementos, observando-se que a cota se baseia no valor 
do bem. Respeitando o limite máximo estipulado em cada categoria. 
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Parágrafo primeiro: ASSISTSP não fará transporte de veículo que esteja com cargas, ficando a cargo do 
Associado remoção da carga do veículo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — Haverá a divisão dos prejuízos, parcial ou total, entre os Associados 
participantes do Serviço de Proteção por Autogestão, observando-se os seguintes critérios: 

 
I. A cota de participação que será de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  O prejuízo sofrido pelo Associado que estiver dentro de sua cota de participação será 
sempre da responsabilidade do Associado, não cabendo à divisão de prejuízos aos 
demais Associados inscritos no Serviço de Proteção por Autogestão. 

III.  O prejuízo sofrido pelo Associado que for orçado acima de sua cota de participação 
será dividido entre todos os Associados, inclusive para o Associado que sofreu o 
prejuízo. 
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IV.  Os veículos que tenham sido objeto de indenização integral em qualquer seguradora 
ou em outro Programa de Auto Gestão de instituição associativa de benefícios mútuos 
e/ou com passagem/registro na base cadastral de leilões, depois de devidamente 
regularizados perante o DETRAN ou órgão competente, ou o Associado que adquiriu o 
veiculo com isenção de imposto e/ou taxas poderão ter sua adesão deferida pela 
Associação. Porém, para tais veículos o pagamento de reembolso está limitado ao 
percentual de 70% (setenta por cento) da tabela FIPE (data do evento / B.O) ou valor 
de mercado respeitando sempre o de menor valor. Caso tal condição não seja 
detectada no ato da adesão, ela poderá ser observada posteriormente a qualquer 
momento, e o evento relacionado terá a mesma tratativa. 

V.  No caso de veículos com chassi remarcado e regularizado perante o DETRAN ou órgão 
competente, o reembolso pago pela Associação ficará limitado a 70% (setenta por 
cento) da tabela FIPE (data do evento / B.O) ou valor de mercado, respeitando sempre 
o de menor valor. 

VI.  No caso do Associado que utiliza o veiculo para serviço de taxista, o reembolso integral 
em casos de roubo, furto ou perca total, está limitado ao percentual de 70% (setenta 
por cento) da tabela FIPE (data do evento / B.O) ou valor de mercado respeitando 
sempre o de menor valor.  

VII.  Aplicar-se á o disposto no caput do presente artigo a todos os veículos de Associados 
que aderiram ao Programa de autogestão até a presente data. 

VIII.  O percentual da divisão dos prejuízos, parcial ou total, de responsabilidade do 
Associado será dobrado em caso de segunda ocorrência no período de 12 meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — No caso de dano total do bem protegido, por colisão, incêndio, roubo 

ou furto, o Associado deverá entregar na Associação todos os documentos originais do veículo, 

conforme solicitação da Associação, para que as providências legais e fiscais sejam adotadas. 

Parágrafo primeiro: No caso de prejuízo total do bem protegido ocasionado por roubo e furto, a 

Associação contratará equipe especializada para investigar o fato e a reposição do bem protegido se 

dará 60 (sessenta) dias após o término dos trabalhos investigatórios e documentações exigidas 

conforme contrato. 

Parágrafo segundo: Nos casos de extravio do DUT/recibo o Associado deverá fazer um boletim de 

ocorrência com tal informação e ainda repassar uma procuração pública dando plenos poderes à 

Associação para futuras ações, além de cobrir taxas de expediente oriundas do processo. 

Parágrafo terceiro: Em caso de indenização, o valor do rateio não seja suficiente para promover com o 

ressarcimento integral, o pagamento devido ao associado poderá ser parcelado. 

Parágrafo quarto: Na existência de impedimento judicial ou qualquer outro impedimento no veículo, o 

direito do ressarcimento será suspenso até que seja resolvida de fato a situação. A Associação fica 

isenta de qualquer responsabilidade relativa ao fato e tal situação não restringe a adesão ao programa. 

Parágrafo quinto: Se o BEM PROTEGIDO possuir qualquer débito junto às instituições financeiras e/ou 

bancos, a ASSISTSP pagará, até o limite da sua obrigação, o valor do débito diretamente ao agente 

financeiro, e se houver algum resíduo após a quitação entregará ao Associado à diferença, ficando o 

Associado obrigado a autorizar a transferência com a emissão do DUT em nome da ASSISTSP ou quem 

esta determinar por expresso. 
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Parágrafo sexto: Em caso do valor do saldo devedor for superior ao valor do veiculo na tabela FIPE do 

dia da abertura do evento, o Associado deverá quitar a diferença antecipadamente ao recebimento da 

indenização.  

Quando o saldo devedor for superior ao valor de mercado do veiculo ou da tabela FIPE do dia do 

comunicado do evento e o Associado não realizar o pagamento da parte que lhe couber junto à 

financeira, a Associação poderá suspender o pagamento da parte que cabe a ela, até que o Associado 

faça a quitação da diferença junto à instituição bancária.  

Parágrafo sétimo: Na existência de impedimento judicial ou qualquer outro impedimento no veículo, o 

direito ao recebimento da indenização será suspenso até que seja resolvida de fato a pendência. Neste 

caso a Associação ficará isenta de qualquer responsabilidade relativa ao fato pelo qual não deu causa, 

ficando isenta de quaisquer penalidades, correções e/ou juros de eventual mora. 

Parágrafo oitavo: A indenização de veículos 0 km (zero quilômetros) por preço de NF se dará caso o 

evento tenha ocorrido no prazo máximo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de 

aquisição do veiculo em revendedor autorizado pelo fabricante e esteja em vigor sua garantia. E quando 

este se tratar do primeiro evento com o veiculo protegido. 

Parágrafo nono: Caso o veículo roubado/furtado vier a ser localizado após a sua reposição pela 

ASSISTSP, o Associado deverá entregar o veículo imediatamente para a ASSISTSP, independentemente 

de qualquer medida judicial ou extrajudicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — Após o ressarcimento do Associado, conforme previsto nos artigos 

anteriores, a Associação passa a ter a propriedade da sucata/salvado, devendo dar o destino que 

melhor convier à Associação. 

Parágrafo primeiro: O Associado não poderá fazer a retirada de peças ou acessórios da sucata/salvado. 

Parágrafo segundo: A ASSISTSP deverá providenciar a venda da sucata/salvado, sendo o produto 

destinado a melhorias dos benefícios prestados aos Associados e ou amortização dos prejuízos futuros e 

não rateados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — Os ressarcimentos previstos no Serviço de Proteção por Autogestão 

somente serão devidos aos Associados que estiverem em dia com suas contribuições mensais e não 

estiverem com qualquer pendência de valores junto a Associação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — Quando o Associado se envolver em acidentes e ficar constatado que o 

mesmo não foi o causador do incidente, o Associado deverá obter as informações necessárias a 

ASSISTSP acionar o culpado na tentativa de ter os prejuízos causados ao Associado ressarcidos por parte 

do terceiro. Sendo assim, o Associado terá que outorgar procuração para que a ASSISTSP possa 

providenciar a cobrança junto ao terceiro por mão de seu departamento jurídico. 

Parágrafo primeiro: Quando o Associado for acionado judicialmente e deixar de comparecer às 

audiências designadas e/ou não elaborar sua defesa nos prazos previstos em Lei e/ou não estiver 

devidamente representado no processo judicial ocasionando em decretação de revelia ou impedindo a 

devida defesa processual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — O Associado que se envolver em acidente e o terceiro arcar com os 

prejuízos do Associado, não caberá a ASSISTSP qualquer reparação no dano sofrido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — ASSISTSP está isenta de qualquer responsabilidade junto a terceiros, se 

por qualquer motivo vier a ser acionada, seja judicial ou extrajudicialmente. Nesse caso, caberá ao 

Associado à obrigação de ressarcir a Associação de qualquer valor que a mesma venha a ser condenada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — O Associado que se beneficiar do Serviço de Proteção por Autogestão, em 

qualquer uma das suas modalidades, deverá observar os seguintes critérios, tendo em vista que esse 

sistema é composto pela ajuda mútua e cooperação de todos os Associados inscritos. O desligamento 

e/ou abandono, por parte do Associado será caracterizado como enriquecimento ilícito, conforme 

previsto no art. 6º inciso XII do Estatuto Social e penalidades aplicáveis à matéria. 

Parágrafo primeiro: Ocorrendo pagamento de indenização parcial a um Associado nos primeiros 12 

(doze) meses da data de adesão e caso haja o cancelamento da proteção do veículo por decisão do 

Associado, após o recebimento do evento, tal fato implicará no vencimento antecipado das parcelas 

restantes aos 12 (doze) meses, as quais serão cobradas pela média dos boletos dos 3 (três) últimos 

meses. 

Parágrafo segundo: Havendo pagamento de beneficio integral a um Associado, será descontada no 

valor do ressarcimento a quitação dos boletos faltantes ao prazo de 12 (doze) meses. 

Parágrafo terceiro: A critério da Diretoria e a pedido do interessado, poderá haver exceção a este 

artigo, desde que devidamente analisado pela Diretoria ou levado à Assembleia, nos casos em que o 

Associado, por motivos alheios à sua vontade, tenha que se desligar da ASSISTSP, como no caso de 

morte ou invalidez permanente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — Não caberá qualquer tipo de ressarcimento ao Associado que: 

 

a) Ficar constatado ou se apurar, judicial ou extrajudicialmente, a má-fé, dolo ou fraude 
do Associado, na contribuição do incêndio, roubo/furto ou colisão; 

b) Evento intencional;  

c) Ficar constatado que o condutor que deu causa ao acidente, ou mesmo que tenha se 
envolvido em acidente, por culpa de terceiro, não for habilitado para tal ou cuja 
habilitação esteja vencida ou suspensa; 

d) Quando infringir qualquer disposição grave do Código de Trânsito Nacional que tenha 
contribuído para o acidente; 

e) Trafegar com os pneus dianteiros/traseiro lisos, frisados e/ou com os pneus de tração 
frisados, remold ou fora do inmetro ou vencido; 

f) Se negar a substituir o motorista/condutor que se envolver em mais de dois incidentes 
no período dos últimos 24 meses. 

 

 



 

12 

 

 

 

 

g) Se negar a entregar os documentos relativos a colisões ou de seus representados, que 
permitam o recebimento em juízo ou fora dele, dos prejuízos ressarcidos pela 
Associação. 

h) Dirigir ou permitir que o veículo seja conduzido por pessoas sob o efeito de bebida 
alcoólica, quaisquer tipos de substâncias ilícitas ou medicamentos que alterem a 
percepção dos sentidos, ainda que com prescrição médica. 

i) Desgaste natural decorrente de uso, defeito de fabricação, defeitos mecânicos, 
elétricos, corrosão, ferrugem, umidade e chuva, bem como depreciação decorrente de 
eventos, perdas ou danos originados por falta de manutenção, defeitos de fabricação 
e/ou de projeto, e/ou falhas na execução de serviços prestados por oficina; 

j) Evento envolvendo veículos de familiares de primeiro grau, como pais, irmãos, primos 
e filhos, assim como cônjuges, não são caracterizados como terceiros.  

k) Danos causados por negligência, imperícia, imprudência, má-fé, em que o veículo do 
Associado esteja envolvido direta ou indiretamente, incluindo-se neste item a não 
observância do Código de Trânsito Nacional e legislação pertinente; 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — Prejuízos e/ou danos excluídos da responsabilidade da ASSISTSP 

pelo Serviço de Proteção por Autogestão aqui contratada: 

 

I. Coberturas adicionais de qualquer natureza; 

II. Lucros cessantes; 

III. Danos relativos a cargas, danificadas ou não, em acidentes com veículos Associados, ou 
terceiros envolvidos; 

IV. Avarias preexistentes decorrentes do desgaste natural do uso e as constantes do laudo 
de avaliação técnica; 

V. Problema mecânico, elétrico ou de qualquer outra natureza que não esteja disposto no 
regulamento; 

VI. Danos ocasionados por cataclismos da natureza, confiscos, atos de vandalismo e 
hostilidade e, ainda, quaisquer perturbações de ordem pública; 

VII. Responsabilidade civil facultativa de veículo. 

VIII. Eventos envolvendo parentes e amigos. 

 

 

Parágrafo primeiro: Os danos que vierem a ser causados nos veículos, bem como no equipamento, 

decorrentes de acidente com a carga a ser transportada, devido ao mau acondicionamento, forma 

incorreta de carregamento, falta de amarração ou outros meios provenientes da situação, não serão 

protegidos pela ASSISTSP. 

Parágrafo segundo: A Associação não se responsabiliza por agravamentos ocorridos em caso de 

enchentes, alagamentos, atolamentos e danos causados ao motor do veiculo, não podendo ser aberto 

em hipótese alguma. Prejuízos decorrentes da operacionalização dos equipamentos agregados, panes e 

defeitos mecânicos e/ou elétricos, não serão rateados pelo Serviço de Proteção por Autogestão. 
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Parágrafo terceiro: O conjunto de rodas, pneus, câmaras de ar e suspensão estão protegidos, desde que 

não afetados isoladamente. Os pneus com até 3 (três) meses de uso serão pagos integralmente. 

Aqueles com vida superior a 3 (três) meses serão restituídos mediante avaliação de depreciação do 

mesmo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — Durante o período em que o Associado ficar sem o seu veículo por 

ocasião de um evento, continuará com a obrigação do pagamento integral da proteção e dos 

equipamentos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — O Associado que adquirir outro veículo poderá incluí-lo no Serviço 

de Proteção por Autogestão da ASSISTSP, desde que pague os valores referentes à taxa de inscrição e, 

ainda, passe a fazer a contribuição mensal – ressalvando-se as limitações administrativas da Associação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — Caso o Associado venha a substituir o veículo protegido pela 

ASSISTSP, será reavaliado o contrato, submetendo-se a todos os procedimentos de inscrição previstos, a 

fim de reavaliação dos valores a serem cobrados do Associado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA — Caso o Associado venha a se desligar do Serviço de Proteção por 

Autogestão, deverá encaminhar carta de desligamento escrita de próprio punho e com firma 

reconhecida à Diretoria da ASSISTSP solicitando o seu desligamento do programa. 

Parágrafo primeiro: A Associação poderá a qualquer momento decidir pela exclusão de qualquer 

associado de seu quadro associativo, Bem como o descadastramento de veículos de seus associados do 

Presente Programa, em decorrência de estudo ou parecer técnico, que tenha identificado riscos e ou 

fatores determinantes, que possam comprometer a sustentabilidade econômica e financeira da 

associação e/ou do Presente Programa. 

Parágrafo segundo: Sempre que a Associação decidir pela exclusão do associado, tal fato deverá ser 

formalmente comunicado ao respectivo associado por meio de envio de carta via e-mail e Correios. 

Parágrafo terceiro: A efetivação do cancelamento do veiculo será a partir da data do recebimento do 

termo pela Associação e da retirada do equipamento segurança/rastreador quando o mesmo tiver sido 

instalado. Mesmo havendo o cancelamento, o Associado permanece responsável pelo pagamento dos  

valores que por ventura forem devidos, em razão de rateios anteriores à data da efetivação do 

cancelamento, bem como permanecerá responsável pela devolução/retirada do equipamento 

rastreador. 

Parágrafo quarto: O Associado autoriza, desde já, que as eventuais notificações/intimações judiciais ou 

extrajudiciais sejam entregues no endereço contido no documento de adesão e recepcionadas por 

entes de primeiro grau e por funcionários, sabidamente, a ele vinculado. 

Parágrafo quinto: É de inteira responsabilidade do Associado, manter o endereço de domicílio e 

correspondência sempre atualizados junto à Associação, e sempre que alterar deverá fazê-lo por 

escrito. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA — Em caso de venda do veículo pelo Associado, o mesmo deverá procurar 

a Diretoria da ASSISTSP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e providenciar a baixa do veículo junto ao 

programa, apresentando cópia autenticada do recibo de venda. Observar caput anterior. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA — A participação do Associado ao Serviço de Proteção por Autogestão 

não gera qualquer direito, com exceção aos herdeiros, não podendo ser negociada ou dada como 

garantia, nem cedida a terceiros, uma vez que não possui valor de mercado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA — Se ficar constatada qualquer irregularidade na condução do veículo, 

por parte do Associado ou do seu condutor, os mesmos serão advertidos pela Diretoria da Associação 

por meio de cartas, e-mails e torpedos (SMS), podendo ser excluso do quadro de Associado da ASSISTSP 

após 2 (duas) advertências. 

Parágrafo primeiro: Os meios utilizados para advertir o Associado serão os previstos em lei, como: 

negligência, imperícia e imprudência, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, podendo valer-se 

de informações oficiais e extraoficiais, como relatórios gerados por equipamentos de localização e 

rastreamento. 

Parágrafo segundo: É expressamente proibido ao Associado ou a seu motorista entregar a direção do 

veículo a uma pessoa não habilitada ou com categoria da CNH não específica para o veículo conduzido, 

sendo que se ocorrer tal fato não terá direito a indenização. 

Parágrafo terceiro: É expressamente proibido ter um aprendiz não habilitado conduzindo o veículo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA — O Associado ou seu motorista que estiver transportando em seu veículo 

cargas perigosas, assim elencadas pelo Código Nacional de Trânsito, deverá obrigatoriamente portar o 

curso MOPP de condutor de veículos transportador de cargas perigosas (produtos químicos). A carteira 

do MOPP deverá ser de entidade autorizada a expedi-la e devidamente aprovada pela ASSISTSP. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA — O veículo que venha a apresentar irregularidades, tais como: alteração na 

numeração de chassi, motor e outras alterações que forem observadas no laudo de avaliação técnica e 

coloquem em risco a regularidade do mesmo, junto ao Cadastro Nacional de Veículos, não poderão se 

inscrever no Serviço de Proteção por Autogestão. 

Parágrafo primeiro: Caso algum veículo tenha as irregularidades acima citadas e não forem constatadas 

no laudo de avaliação técnica e sejam verificadas com o dano parcial ou total do veículo, o Associado  

fica ciente que a ASSISTSP não terá qualquer responsabilidade sobre o veículo, salvo se o Associado 

regularizar a sua documentação junto ao DETRAN competente. 

Parágrafo segundo: Toda a alteração realizada no veículo pelo proprietário, como cor e modelo, ou 

seja, modificações que venham a alterar as características apresentadas na data da avaliação técnica 

deverão ser informadas e submeter à nova avaliação, para regularizar o seu registro junto a ASSISTSP. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA — O fato de o Associado estar inserido no Serviço de Proteção por 

Autogestão gerenciada pela ASSISTSP não lhe confere qualquer direito em receber valores em espécie, 

mas tão somente ao reparo do bem, quando for o caso, ou se este se perdeu totalmente deverá aceitar 

outro bem, nas mesmas condições estabelecidas no laudo de avaliação, não importando se o bem 

disponibilizado está acima ou não do preço de avaliação. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA — Havendo indenização integral ou de substituição de peças, as peças 

substituídas passarão a ser de propriedade da ASSISTSP, que tomará as devidas providências 

administrativas. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – O Associado declara, de acordo com a legislação civil e penal, que 

todas as informações que constam neste instrumento são verídicas e de sua inteira responsabilidade, 

passíveis de verificação a qualquer momento, sem prejuízo da imediata exclusão do associado, caso seja 

detectada qualquer fraude nas informações prestadas ou na ocorrência de algum fato lesivo à 

Associação. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA — O que for entendido como controvertido ou ainda os casos omissos 

e novos, serão analisados em conjunto com o Estatuto da Associação e Atas Deliberativas. Não se 

chegando a um acordo, as partes elegem o fórum da comarca do local da sede da ASSISTSP para dirimir 

eventuais dúvidas. As partes acordam, também, que os custos da demanda serão suportados pela parte 

sucumbente, ainda que de forma proporcional. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA — Este regulamento entra em vigor a partir do mês 08/2014, sendo 

obrigatório o seu cumprimento por parte de todos os Associados que participem do respectivo 

programa de proteção por autogestão. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA — O regulamento poderá ser alterado a qualquer momento de acordo 

com a necessidade a critério da Diretoria em conformidade com o estatuto social, e será registrado no 

cartório de registro de títulos e documentos de Cotia e estará sempre disponível na sede da Associação 

e/ou site (www.assistbrasil.org.br). 

Parágrafo primeiro: É de plena responsabilidade do Associado, inteirar-se constantemente das 

alterações existentes neste regulamento e de informações enviadas ao mesmo, disponíveis na sede da 

Associação ou site e/ou enviados através de outros meios de comunicação. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA — As partes elegem o Foro da Comarca da Sede da ASSISTSP para 

dirimir eventuais dúvidas ou litígios decorrentes deste instrumento, em detrimento de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

 

 

http://www.assistbrasil.org.br/
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Parágrafo primeiro – Os serviços serão disponibilizados aos associados que estiverem adimplentes 
junto a ASSOCIAÇÃO, observando os requisitos obrigatórios contidos no parágrafo seguinte, e for 
devidamente autorizado pela ASSOCIAÇÃO, para os eventos de roubo, furto ou acidente grave que 
inviabilize a mobilidade do veículo.  

Parágrafo segundo – Todos os serviços descritos têm sua extensão ao território brasileiro ou aonde 
houver prestador de serviço. 

Parágrafo terceiro – O carro reserva poderá ser contratado para veículos de passeio, utilitários e 
motocicletas, entretanto, será disponibilizado veículo popular de categoria básica.  

Parágrafo quarto – A utilização dos serviços de carro reserva está condicionada aos seguintes 
requisitos: 

 

I) Disponível somente para associados que acionem diretamente a Associação; 

II) O benefício poderá ser utilizado somente com o pagamento da cota de participação; 

III) Autorização da entidade contratada para concessão do benefício, nos moldes do 
regulamento da Associação; 

IV) Possuir no mínimo 02 (dois) anos de Habilitação definitiva, por exigência da locadora; 

V) Não possuir qualquer restrição de credito em seu nome: SPC, SERASA e outros, por 
exigência da locadora; 

VI) Apresentação pelo associado de caução no cartão de credito, por exigência da 
locadora; 

VII) Apresentar toda a documentação solicitada, devendo ser aprovado (a) pela própria 
locadora, podendo no caso de não ser aprovado (a) apresentar outro condutor para 
retirada do veículo; 

VIII) Será acionado somente após a liberação do evento, ou depois da sindicância em 
casos de furto/roubo ou perca total. 

 

Parágrafo quinto – É de responsabilidade do associado, depois de cumpridas as exigências da locadora, 
retirar o veículo reservado no pátio da locadora.  

Parágrafo sexto – O serviço de carro reserva serão disponibilizados pelo prazo de 07 (sete) ou 15 
(quinze) dias, podendo ser utilizado uma única vez a cada evento. Será disponibilizado veículo popular 
de categoria básica.  

Parágrafo sétimo – Diárias ou despesas adicionais sem autorização da ASSOCIAÇÂO correrão por conta 
do ASSOCIADO.  

Parágrafo oitavo – A utilização do beneficio de carro reserva limita-se a 1 (um) acionamentos a cada 12 
meses.  

Parágrafo nono – Não serão atendidos por este beneficio os veículos cujo problema se der por panes 
mecânicas, elétricas e eventos não acionados na ASSOCIAÇÃO. 

Parágrafo décimo – A contratação do serviço possui prazo de permanência mínima de 12 (doze) meses. 
Em caso de cancelamento imotivado durante o período de permanência mínima, será cobrada uma 
multa de 50% do valor total do produto durante os 12 (doze) meses. Se o serviço fora utilizado, a taxa 
para cancelamento será de 100% do valor do produto durante os 12 (doze) meses.  

CARRO RESERVA 
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Parágrafo primeiro – Este benefício e disponibiliza aos ASSOCIADOS o acionamento para danos isolados 
que venham a ocorrer no para-brisa, vidros traseiro, lateral, retrovisores externos (lentes/espelhos e 
carcaça), lanternas comuns ou LED e faróis principais comuns ou Xenon/LED (somente originais).  

Parágrafo segundo – Os benefícios serão disponibilizados aos ASSOCIADOS que estiverem adimplentes 
junto a ASSOCIAÇÃO com período de carência de 30 dias após a contratação. 

Parágrafo terceiro – O serviço de reparação de vidros será disponibilizado em todo território nacional e 
onde houver disponibilidade de um prestador terceirizado. 

Parágrafo quarto – A ASSOCIAÇÃO poderá de acordo com a necessidade, substituir o item avariado por 
item novo/seminovo, adquirido no MA (mercado alternativo). 

Parágrafo quinto – Os prestadores indicados analisarão a conveniência de efetuar o reparo ou a troca 
do vidro, conforme a extensão do dano.  

Parágrafo sexto – Será cobrada do ASSOCIADO uma cota de participação de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor de cada item substituído para automóveis leves e de 30% para caminhonetes/pick-up/utilitários, 
sendo que o pagamento deverá ser realizado diretamente ao prestador, após a substituição.  

Parágrafo sétimo – As peças substituídas não estão condicionadas à existência da logomarca do 
fabricante do veículo. 

Parágrafo oitavo – O limite de utilização do benefício será de uma vez a cada 6 (seis) meses, a contar da 
data do último evento, sendo substituído apenas 1 (um) item avariado por evento, (um farol ou um 
para-brisa, ou um vidro traseiro ou um vidro lateral), mediante a aprovação da ASSOCIAÇÂO.  

Parágrafo nono – O ASSOCIADO que utilizar deste benefício, não poderá cancelá-lo isoladamente, 
exceto se arcar com a diferença da peça substituída. 

Parágrafo décimo – A contratação do serviço possui prazo de permanência mínima de 12 (doze) meses. 
Em caso de cancelamento imotivado durante o período de permanência mínima, será cobrada uma 
multa de 50% do valor total do produto durante os 12 (doze) meses. Se o serviço fora utilizado, a taxa 
para cancelamento será de 100% do valor do produto durante os 12 (doze) meses. 

 

 

DOS RISCOS EXCLUÍDOS DO BENEFÍCIO DE VIDROS 

 

O BENEFÍCIO DE VIDROS NÃO COMPREENDE: 

 

I. Danos decorrentes de tumultos, motins e atos de vandalismo;  

II. Reembolso dos serviços a que está se refere, realizados em prestadores de serviço 
particulares;  

III. Teto solares e vidros blindados;  

IV. Riscos nos vidros e nas lentes dos faróis, lanternas e retrovisores; 

V. Reposição de película protetora e plotagem em desacordo com a legislação vigente;  

VI. Componentes eletrônicos dos retrovisores;  

VII. Mecanismos manuais que não façam parte da peça a repor;  

VIII. Lanternas laterais, faróis auxiliares (milha) ou neblina (dianteira e traseira);  

PROTEÇÃO DE VIDROS, FARÓIS E RETROVISORES 
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IX. Break-light;  

X. Troca exclusiva da lâmpada dos faróis e lanternas;  

XI. Danos decorrentes de panes elétricas; 

XII. Desgaste natural da peça; 

XIII. Roubo ou furto exclusivo dos faróis, lanternas ou retrovisores;  

XIV. Danos existentes antes da contratação da cobertura; 

XV. Serviços efetuados sem aviso prévio a ASSOCIAÇÂO; 

XVI. Reembolso de qualquer espécie; 

XVII. Despesas de deslocamento do veículo; 

XVIII. Prejuízos financeiros ocasionados pela paralização do veículo devido ao período de 
troca e/ou reparo do vidro danificado; 

XIX. Mau uso do equipamento, inclusive substituição de borrachas que envolvam o vidro. 

 

 

 

Descrição da Assistência 24 horas 

Prestação de atendimento ao cliente/usuário através da administração de rede de prestadores 
conveniados, segundo descrição de serviços e coberturas. 

 

Definições 

 

1. Usuário: é a pessoa física ou jurídica titular ou usuária do plano de assistência, junto a AFHEL, que esteja 
dentro das condições contratuais para utilização de assistência. 

 

2. Assistência: é o serviço de atendimento ao usuário prestado por uma central especializada da AFHEL. 

 

3. Evento Previsto: evento externo, súbito e fortuito, involuntário por parte do usuário ou de seus 
prepostos, decorrente das seguintes situações: 

 

a) Eventos: 

- Roubo ou Furto qualificado (correspondem, respectivamente, às definições dadas pela Lei 
Penal Brasileira); 

- Incêndio/Raio/Explosão; 

- Desmoronamento/Granizo/Alagamento; 

- Acidentes/Colisões com outros veículos. 

 

 

 

ASSISTÊNCIA 24 HORAS 
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b) Panes: 

- Pane Elétrica; 

- Pane Mecânica; 

- Pane Seca. 

 

4. Prestadores: são as pessoas físicas e jurídicas integrantes dos cadastros e registros da AFHEL, a 
serem selecionadas e/ou contratadas por sua conta, de acordo com seus próprios critérios de 
escolha, para prestação dos serviços conforme analise prévia das necessidades do evento e levando 
em consideração as varias modalidades oferecidas. 

 

a) Na impossibilidade de localização de prestador de serviço cadastrado disponível, é feito 
cotação de valores entre os prestadores de serviço da região em que o atendimento é 
necessário. Nestas eventuais circunstancias no ato da contratação de serviço serão 
definidos os valores e formas de pagamentos, visando à tabela de valores dos 
prestadores já cadastrados. 

b) Nos casos em que não forem localizados prestadores de serviços cadastrados ou não 
cadastrados para atendimento dos serviços ao usuário, dentro da cobertura 
contratada, é liberado o serviço de reembolso ao mesmo. 

 

5. Limite: é o critério de limitação ou exclusão do direito ao serviço de assistência a ser prestado, 
estabelecido em função de: 

 

a) Modalidade do evento; 

b) Cobertura de serviços por evento; 

c) Número máximo de acionamento de um Serviço de Assistência por um mesmo veiculo 
e para um mesmo tipo de evento. 

 

6. Apoio Logístico: Localização de prestadores de serviço especializados e fornecimento de 
informações ao usuário, que auxiliem o mesmo a contratação do serviço de forma particular. 

 

7. Reembolso: Devolução de valor gasto pelo usuário na contratação de serviço coberto pela 
assistência, dentro das seguintes condições: 

 

a) Quando na data do evento, o serviço foi solicitado diretamente pela assistência 24 
horas, contudo, o mesmo não foi prestado devido à indisponibilidade de mão de obra 
especializada. 

b) Quando o reembolso do serviço foi liberado na data do evento pela central de 
Assistência 24 Horas. 

c) Valor do serviço a ser reembolsado estar dentro do limite previamente determinado, 
ou, dentro das possibilidades, com a apresentação de cotação de três prestadores de 
serviço da mesma categoria, sendo definido o prestador contratado o que apresentar o 
menor custo para o serviço. 

d) O reembolso ocorrerá seguir as regras pré-definidas pelo setor financeiro da AFHEL 
após o envio da Nota Fiscal. 



 

21 

 

 

 

 

8. Endereço de Residência: Endereço de residência do veiculo descrito na contratação dos serviços da 
AFHEL. 

 

9. Endereço do Evento: Endereço ou local no qual se deu o evento previsto. 

 

Âmbito Territorial 

 

Definição territorial: Os serviços de extensão para todo o território brasileiro. 

 

Serviços e Coberturas 

 

Os serviços atendidos pela Assistência 24 Horas visão assistir ao usuário dentro dos eventos previstos. 

Entende-se por evento previsto, conforme especificado anteriormente, as situações em que o usuário 

necessitar do envio de um profissional específico e qualificado, previamente selecionado para realizar o 

atendimento de acordo com as coberturas e limites contratados. 

 

1. Transmissão de Mensagens Urgentes: Na hipótese em que o usuário entender necessário, terá a 

disposição a Central de Assistência 24 horas para a transmissão de mensagens urgentes às pessoas 

indicadas pelo usuário, dentro do Território Nacional. 

Limite: Ligações no Território Nacional. 

Horário de Atendimento: 24 horas. 

 

2. Reparos/Auto Socorro: Envio de auto elétrico após pane, para serviços paliativos que deixem o 
veiculo em condições de tráfico até o local de conserto definitivo. 

 

3. Eventos que incluem o Serviço de Auto Socorro: No caso de pane elétrica, ou panes por motivos 
não identificados, onde se acredita que com o auxílio de mão de obra especializada e através de um 
reparo paliativo o veículo ficara em condições de seguir por conta própria até local de conserto 
definitivo de escolha do usuário. 

Limite: Cobertura de 1 acionamento por evento. Serviço exclusivo para veículos leves-.  

Horário de Atendimento: 24 horas (respeitando as condições gerais do serviço). 

 

4. Condições Gerais para o Serviço de Auto Socorro:  

 

a) O Serviço de Auto Socorro só poderá ser utilizado quando o usuário e o veículo 

estiverem em condições e local seguro, não sendo realizados em rodovias, vias de grande 

trafego pontes, viadutos e túneis, em locais abertos no caso de mal tempo, e locais de 

acesso proibido. 

b) O prestador não leva ao local nenhum tipo de peça de reposição, assim como não vende 

ou compra nenhuma peça para o veículo. 
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c) Não é feito por conta do prestador nenhuma espécie de retirada de peça do veículo 

para reparo em outro local que não sendo o local do reparo. 

d) Em caso de troca de pneu, a mesma é feita com o step do próprio do veículo e com os 

itens de troca obrigatórios também do mesmo. Nos casos em que o veículo não tenha os 

itens obrigatórios (chave de roda, macaco ou step em condições para a troca) o serviço de 

remoção será acionado. 

 

5. Reboque para veiculo: Nos casos em que o veículo assistido estiver impossibilitado de se locomover 
por meios próprios, ou não apresente condições seguras para esta locomoção, será enviado um 
reboque que transportará o mesmo até local indicado conforme as necessidades deste, respeitando 
o limite de serviços contratados e o tipo de evento. 

 

6. Eventos que incluem remoção: 

 

a) Passeio/Utilitários: 

- Em caso de pane elétrica ou mecânica: 

Plano I – Limite: 200 km totais, sendo 100 km de raio. 

Plano II – Limite: 600 km totais, sendo 300 km de raio. 

O local de destino para conserto do veiculo assim como os custos com o conserto é de 

responsabilidade do usuário do veiculo. 

Horário de atendimento: 24 horas por dia. 

 

b) Moto/Passeio/Utilitário: 

- Em caso de evento com o veiculo protegido: 

Limite: Sem limite de km. 

Limite: Sem limite de km. 

Nestes casos o veículo seguira para oficina indicada pela ASSOCIAÇÃO, seguindo os procedimentos de 

abertura de processo de evento. Remoção exclusiva do item protegido. Quando o veículo não for 

associado o local de destino para conserto do veículo assim como os custos com o conserto é de 

responsabilidade do usuário do veículo. 

Horário de atendimento: 24 horas por dia. 

 

c) Veiculo de passeio: 

- Em caso de pane seca: 

Plano I e II – Limite: 60 km totais, sendo 30 km de raio. 

Remoção até o posto de combustível mais próximo. O custo com o abastecimento é de 

responsabilidade do usuário do veículo. 
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7. Categorias de remoção: Nos casos em que a remoção do veiculo protegido não pode ocorrer do 

local do evento diretamente ao local de conserto do veiculo, é disponibilizado dentro da cobertura 

inicial por evento as seguintes categorias de serviço de remoção: 

 

a) Reboque para local seguro: No caso de indisponibilidade de recepção do veículo por 

parte do local de conserto devido ao horário de funcionamento ou dia da semana, é 

disponibilizado um serviço inicial de remoção do veículo para um local seguro, podendo ser 

a residência do usuário, pátio da empresa ou pátio do prestador de reboque, até o dia e 

horário de funcionamento do local de destino. Para este serviço inicial é contabilizado a 

quilometragem coberta para o evento. 

b) Reboque saindo da base: Nos casos onde o veículo protegido anteriormente foi levado 

para um local seguro, é disponibilizado uma segunda remoção até o local de reparo, sendo 

que a quilometragem contratada por este serviço deve estar dentro do total coberto pelo 

evento: 

- Quilometragem da 1ª remoção somada com a quilometragem da 2ª remoção deve 

respeitar a quilometragem total contratada por evento. 

c) Remoção após evento: Quando em decorrência de evento o veículo seguir para o pátio 

da policia ou para vistoria, por ordem da força policial responsável pela ocorrência, esta 

remoção deve seguir os procedimentos estabelecidos pela força policial e não será 

realizada pela assistência 24 Horas, contudo, ao término dos procedimentos legais, o 

veículo protegido tem direito a remoção do seu veículo segundo as contratações já 

descritas. 

 

8. Condições Gerais para remoção 

 

a) Não é permitido que os passageiros permaneçam dentro do veículo durante a remoção. 

b) A remoção do veículo exige a entrega dos documentos e das chaves do mesmo ao 

prestador de serviço, que serão entregues juntamente ao veículo no endereço de destino. 

Salvo os veículos que em decorrência de evento não possuam os itens solicitados 

c) É obrigatório que antes de iniciar a remoção do veículo e ao termino do serviço seja 

realizado o registro do check list, que deverá ser assinado pelo prestador de serviço e pelo 

responsável do veículo segurado. 

d) No caso de pane seca, não será feito por parte do prestador de serviço, em nenhuma 

condição, o transporte combustível até o endereço que o veículo segurado se encontre. 

e) A remoção é exclusiva para os itens protegidos, em caso de veículos pesados atrelados, 

a remoção da carreta apenas ocorrerá quando esta também for protegida e possuir 

proteção individual de assistência 24 horas. 
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f) Em caso de veículos pesados, a carga é de total responsabilidade do usuário, sendo 

desta forma sua obrigação à realização do transbordo da mesma antes da realização do 

serviço de remoção. 

g) A Assistência 24 Horas não se responsabiliza por itens deixados no interior ou no 

exterior do veículo. 

h) Todos os custos adicionais gerados pela impossibilidade de remoção imediata do veículo 

após a chegada do prestador de serviço serão por conta do usuário. 

i) Em caso de evento todos os procedimentos legais (contato com a policia e abertura do 

Boletim de Ocorrência), assim como procedimentos de segurança (acionamento dos 

serviços emergenciais em caso de feridos, risco de incêndio, desmoronamento, queda de 

postes de luz, ou de quaisquer outros risco em decorrência do evento) devem ocorrer 

antes do acionamento da Assistência 24 Horas. 

 

9. Serviços de Táxi: Serviço de táxi será disponibilizado quando em decorrência da remoção do veículo 

o usuário e os passageiros do mesmo necessitem de outro meio de transporte para sair de 

condições que possam colocá-lo em risco. 

Limite: 40 km totais ou dentro do mesmo município do evento. 

 

10. Condições Gerais do Serviço de Táxi 

 

a) O serviço é disponibilizado quando o local onde os passageiros se encontram 

apresentam potenciais condições de risco (rodovias, locais ermos, fora do horário do 

funcionamento de transportes públicos). 

b) O serviço é disponibilizado respeitando as contratações e limites, tendo apenas um 

endereço de origem e um endereço de destino para todos os passageiros. 

c) O serviço respeitara e será disponibilizado conforme o limite legal de transporte de 

passageiros do veiculo protegido. 

d) No caso de transporte de animais, o mesmo apenas ocorrerá quando o mesmo estiver 

dentro de compartimento especifico de transporte, conforme previsto nas leis de transito 

brasileiro. 

 

11. Hospedagem: Serviço de hospedagem em local seguro, quando em viagem o veículo sofrer algum 

evento previsto, e o tempo de conserto for de 24 horas, e por definição da Assistência 24 Horas o 

meio mais viável para o evento é o aguardo do reparo na cidade do evento. 

Limite: de um pernoite, em local definido ou indicado pela Assistência 24 horas. 

 

12. Eventos que incluem hospedagem: Em casos de Panes Elétricas e Mecânicas seguindo as 

coberturas já descritas. 
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13. Condições gerais para o serviço de Hospedagem: 

a) O serviço e hospedagem respeitará o limite legal de passageiros do veiculo; 

b) As refeições realizadas durante o período de hospedagem, dentro ou fora do local 

designado de estadia serão de responsabilidade do usuário. 

c) A utilização de serviços extras no local de hospedagem, tais como telefone, internet, 

frigobar, lavanderia, entre outros, serão de responsabilidade do usuário. 

 

14. Meio de Transporte Alternativo: Serviço disponibilizado para usuário e passageiros em viajem, 

quando em decorrência a um evento previsto, o veículo segurado necessite permanecer em local de 

conserto por período superior á 72 horas, e o evento tenha ocorrido a uma distância superior a 100 

km do Endereço de Residência. Um dos seguintes serviços pode ser disponibilizado: 

 

a) Retorno à residência - Meio de transporte definido pela Assistência 24 Horas, do 

endereço do evento ao endereço de residência cadastrado. 

b)  Continuação de viagem – Meio de transporte definido pela Assistência 24 horas, do 

endereço do evento até o endereço de destino da viagem, tendo este uma distância igual 

ou inferior ao retorno à residência. 

Neste caso, é de responsabilidade do usuário a hospedagem no endereço de destino, e o 

meio de transporte para o retorno à residência posteriormente. 

Limite: um acionamento por evento previsto. Serviço exclusivo motos e veículos leves. 

 

15. Eventos que incluem o Meio de Transporte Alternativo: Panes Elétricas, Mecânicas e Eventos, 

respeitando as coberturas já descritas. 

 

16. Condições Gerais para utilização de Meio de Transporte Alternativo  

 

a) O serviço respeitará o limite legal de passageiros do veiculo. 

b) O meio de transporte para o destino sempre será de escolha e indicação da Assistência 

24 horas. 

c) O serviço somente será disponibilizado uma vez que confirmado pela Assistência 24 
horas, que é o meio mais viável para atender o usuário dentro dos eventos previstos.  

 

17. A contratação do serviço possui prazo de permanência mínima de 12 (doze) meses. Em caso de 
cancelamento imotivado durante o período de permanência mínima, será cobrada uma multa de 50% 
do valor total do produto durante os 12 (doze) meses. 


