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Sobre a Confiauto
A Associação Confiança de Proteção aos Automóveis do Brasil – CONFIAUTO é uma
associação civil, sem finalidade econômica, podendo congregar pessoas físicas e jurídicas que
venham a se interessar em tornarem-se ASSOCIADOS entre si, formando um grupo restrito de
rateio de prejuízos intra-grupo, caracterizado pela autogestão.
A CONFIAUTO é dotada de personalidade jurídica constituída na forma de associação,
não devendo ser tratada em hipótese alguma como uma sociedade empresarial, consideradas
as peculiaridades do programa de proteção automotiva, especialmente no que tange ao rateio
das despesas com sinistros entre os associados e a completa ausência de finalidade lucrativa.
Somente após sua filiação, o Proponente passará a ter o direito de participar do grupo
restrito de rateio de prejuízos intra-grupo, caracterizado pela autogestão, colocado à
disposição EXCLUSIVA dos ASSOCIADOS da CONFIAUTO.
A CONFIAUTO em conformidade com o Art. 5º de seu Estatuto Social, objetivando
diminuir os custos financeiros com a garantia do patrimônio de seus Associados, edita o
presente REGIMENTO INTERNO para conhecimento de todos Associados que queiram aderir
facultativamente ao grupo restrito de ajuda mútua caracterizado pela autogestão.

Conceitos e Benefícios
1.
O Grupo Restrito de Rateio de Prejuízos intra-grupo, caracterizado pela
Autogestão – aqui denominado “Grupo de Rateio” – é um benefício criado exclusivamente
para os Associados da CONFIAUTO, para que em eventuais prejuízos decorrentes de acidentes
ocasionando colisão com perda parcial ou total do veículo, incêndio em casos de colisão,
roubo ou furto do veiculo e indenização a terceiros, quando houver, serão rateados parcial
ou totalmente intra-grupo entre os Associados que aderirem ao benefício de forma facultativa
nos termos que seguem. Em hipótese alguma haverá cobertura para alagamentos, incêndio
não resultante de uma colisão e danos naturais. Ressaltando que, os prejuízos decorrentes
de furto ou roubo do veículo somente serão cobertos e rateados ao associado após a
instalação do aparelho rastreador. Somente serão decretadas as perdas totais dos veículos
avariados, tanto associado quanto terceiro, após processo de análise dos mesmos realizados
pela Associação ou através de seus parceiros autorizados.
1.1.
Somente serão autorizados e rateados os prejuízos pagos a veículos acidentados, nos
termos citado no parágrafo acima, para os Associados que estiverem rigorosamente em dia
com as obrigações financeiras junto a Entidade. Não serão pagos lucros cessantes em
hipótese alguma para o associado e para o terceiro.
1.2.
No caso de acidente envolvendo colisão com dano parcial, os associados que tenha
seu carro destinado a passeio, deverá pagar o valor de 6% (seis por cento) e os associados
que tenha seu carro destinado a trabalho, deverá pagar 8% (oito por cento) da Tabela FIPE
vigente no dia do acidente referente a participação obrigatória para reparo do veículo
sinistrado. Para motos ficará pré-fixado o valor de: Motos até R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
participação de R$ 900,00 (novecentos reais); motos até R$ 8.000,00 (oito mil reais),
participação de R$ 1.100,00 (mil e cem reais); motos até R$ 12.000,00 (doze mil reais),

participação de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); motos até R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais), participação de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais); motos até R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) participação de R$ R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais); motos de até R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) participação de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); motos de até R$
30.000,00 (trinta mil reais) participação de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
1.2.1. O valor referente a participação obrigatória não poderá ser rateado entre os demais
Associados, ficando o prejuízo por conta do Associado proprietário do veículo, que devera
efetuar o pagamento antes do inicio dos reparos do veículo em oficina autorizada pela
Associação.
1.2.3 Caso o carro tenha o serviço adicional de vidros, faróis, lanterna e retrovisores
contratado e houver a necessidade de solicitar o reparo de algum desses itens, o mesmo
deverá arcar com a participação obrigatória de adicionais que será cobrada o valor de 30%
(trinta por cento) de acordo com o valor da substituição da peça. Categoria moto não tem
disponível esse serviço.
1.3.
Em qualquer modalidade, seja carro de passeio ou trabalho, ou categoria moto, caso o
associado venha a necessitar de qualquer cobertura por parte do grupo de rateio no mesmo
ano, para o mesmo veículo, por mais de 01 (uma) vez, será agravada a participação
obrigatória para o percentual de 10% (dez por cento) da Tabela FIPE vigente no dia do
acidente referente a participação obrigatória para reparo do veículo sinistrado.
1.4.
A participação obrigatória nos acidentes envolvendo colisão de carros não será
cobrada do Associado em caso de pagamento total do benefício previsto pelo Grupo de
Rateio, resultando em perda total do carro e nos casos de pagamentos parciais quando
decorrentes de recuperação de carro furtado e/ou roubado, para categoria moto, será
cobrado a participação obrigatória pré-fixada no valor de: Motos até R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), participação de R$ 900,00 (novecentos reais); motos até R$ 8.000,00 (oito mil reais),
participação de R$ 1.100,00 (mil e cem reais); motos até R$ 12.000,00 (doze mil reais),
participação de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); motos até R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais), participação de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais); motos até R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) participação de R$ R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais); motos de até R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) participação de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); motos de até R$
30.000,00 (trinta mil reais) participação de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
1.4.1. Se o veículo do Associado estiver isento de culpa no evento que resultou a colisão e o
Terceiro for o causador do acidente, este deverá se comprometer, e poderão ser tomadas
medidas legais necessárias, para que o mesmo pague o prejuízo causado ao veículo do
Associado diretamente a Associação. Este prejuízo será totalmente rateado, não ficando o
Associado com nenhuma parcela do prejuízo a não ser aquela que lhe couber em rateio.
1.4.2. A Associação, no caso acima, irá negar o rateio do prejuízo do terceiro pelo grupo de
rateio, onde estes custos correrão única e exclusivamente por conta do associado, caso queira
realizar o concerto do terceiro, não havendo rateio deste prejuízo entre os demais associados,
ficando neste ato o associado com compromisso a arcar com os eventuais custos sofridos
pela associação, cabendo inclusive ação de regresso pela Associação em face do associado.
1.5.
O Associado ao incluir veículo no Grupo de Rateio da CONFIAUTO terá o valor de seu
veículo constante na Tabela FIPE, vigente no dia da contratação, transformado em cotas de R$
1.000,00 (um mil reais), que servirá para calcular o número de cotas de prejuízos que esse
veículo ficará responsável pelo pagamento junto ao Grupo de Rateio, que é composto pelas

cotas de todos os veículos participantes; pagamento de participação obrigatória; e
estabelecimento do valor máximo a ser recebido pelo Associado, pelo veículo do Grupo de
Rateio.
1.5.1. Sendo que de R$ 0,01 a R$ 1.000,00 corresponde a 01 (uma) cota, de R$ 1.000,01 a R$
2.000,00 corresponde a 02 (duas) cotas, de R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 corresponde a 03 (três)
cotas, e assim sucessivamente. Ressaltando que o grupo II, denominado veículo de trabalho
terá um agravamento no percentual de 50% de suas cotas, conforme descrito mais abaixo em
tópico próprio.
1.5.2. O Associado ao incluir seu veículo no Grupo de Rateio da CONFIAUTO, terá seu bem
avaliado de acordo com a Tabela Fipe vigente no dia da contratação, equivalente a 100% da
mesma, ou o valor negociado constante no contrato, evitando pagar cotas de rateio maior ou
menor em relação ao custo médio de seu veículo no mercado.
1.5.3. O veículo que possuir chassi remarcado (REM); houver sido adquirido em leilão; ou
de Perda Total (PT) de Seguradora ou de Associação; será incluído no Grupo de Rateio com
valor limitado ao máximo de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela FIPE.
1.6.
Quando o prejuízo resultante numa colisão for orçado e ajustado acima de 70%
(setenta por cento) do valor do veículo constante na Tabela FIPE, do mês do evento, a
Associação pagará todo o benefício do Grupo de Rateio ao Associado ou a quem este indicar,
observando-se ainda o seguinte:
1.6.1. Caso haja recebimento total do benefício de seu veículo do Grupo de Rateio, por
acidente, incêndio resultante de colisão, furto ou roubo; o Associado receberá o valor da
Tabela FIPE à época do ocorrido com o seu veículo, ou o valor negociado constante no
contrato.
1.7.
Ocorrendo à hipótese prevista nos subitens 1.5, o veículo avariado ficará à disposição
da CONFIAUTO, que providenciará sua venda e o valor obtido será diminuído do valor
enviado a rateio presente ou futuro.
1.8.
É terminantemente proibido ao Associado retirar do veículo acidentado qualquer
tipo de peças, pneus, acessórios e/ou equipamento nele instalado, caso venha a receber da
CONFIAUTO o valor total do benefício previsto no Grupo de Rateio.
1.8.1. Caso seja retirado qualquer item do veículo avariado, sem a expressa autorização da
CONFIAUTO, o seu valor será deduzido do valor total a ser pago ao Associado.
1.9.
Ocorrendo furto ou roubo do veículo, o Associado receberá até 100% (cem por cento)
do valor da Tabela FIPE, ou o valor negociado constante no contrato, do mês do evento.
1.10. Se o veículo for localizado e recuperado após o Associado ter recebido 100% (cem
por cento) do seu valor da Tabela Fipe, conforme previsto no subitem anterior, o mesmo
terá a obrigação de transferir imediatamente o veículo para a CONFIAUTO.
1.11. Se o veículo possuir débito junto a Banco, Financeira, Leasing, etc. a CONFIAUTO
pagará o débito junto ao agente credor, até o limite que o Associado tenha direito, na forma
dos subitens anteriores e posteriores, pagando o Associado proprietário o restante do valor
do débito, se ainda houver.

1.11.1. Caso o saldo devedor seja maior que o valor ao qual o Associado tenha direito a
receber do Grupo de Rateio, a CONFIAUTO só quitará a sua parte após o Associado
complementar o valor necessário à quitação total do débito.
1.12. Os veículos com ano de fabricação anterior a 1981 (mil novecentos e oitenta e um),
não possuem cotação na Tabela Fipe. Portanto, caso seja aceita a inclusão no grupo de rateio
destes veículos, os mesmos serão enquadrados com o valor equivalente ao ano de 1985 (mil
novecentos e oitenta e cinco), em comum acordo entre os associados.
1.13. Se o veículo possuir a cobertura do Grupo de Rateio da CONFIAUTO e seguro com
cobertura compreensiva (seguro total) junto a empresa Seguradora, ou
Benefício/Garantia/Proteção de outra Associação, o Associado receberá a indenização da
Seguradora ou da outra Associação; ficando a CONFIAUTO, responsável apenas pelo
reembolso do valor pago à Oficina a título de franquia e ao pagamento dos valores cobertos
pelo Grupo de Rateio de outra Associação, que não possuam cobertura na apólice de seguro
ou na outra Associação.
1.14. O Grupo de Rateio da CONFIAUTO, não pagará veículo pelo valor da nota fiscal de
aquisição, não importando a data de sua compra e sim pelo valor da Tabela Fipe, tomando
por base o mês do evento (acidente, incêndio, furto ou roubo) limitado ao valor da Tabela Fipe
para pagamento de cotas de rateio.
1.15. A CONFIAUTO, sempre que possível, reformará o veículo avariado e somente
substituirá as peças que não forem passíveis de recuperação; podendo ainda utilizar peças
novas do mercado paralelo ou ainda substituir as peças avariadas por peças semi-novas com
garantia.
1.16. Se houver despesas com socorro, salvamento e proteção do veículo acidentado,
incendiado após colisão, furtado ou roubado, as despesas que não tiverem cobertura pelo
serviço de Assistência 24 horas contratado, serão incorporadas ao orçamento dos demais
prejuízos e rateados entre os participantes do Grupo de Rateio.
1.16.1. Se o carro cadastrado no Grupo de Rateio possuir o serviço de carro reserva, a
CONFIAUTO somente liberará o veículo reserva após a comprovação pelo associado do
pagamento da participação obrigatória e laudo final da avaliação do acidente, sendo que a
locadora será indicada pela associação. Ressaltando que o carro reserva será pelo prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, carro tipo popular com ar condicionado, sendo que o
pagamento da calção junto a locadora será de única e exclusiva responsabilidade do associado,
não será disponibilizado carro reserva para categoria moto.
1.17. ACONFIAUTO poderá se conveniar com Empresa prestadora de Assistência 24 horas,
que tenha estrutura para atendimento aos Associados em todo o Território Nacional, ficando o
Associado vinculado diretamente a esta Empresa, sujeitando-se às suas condições de
cobertura, sempre que houver necessidade de Assistência ao seu veículo, quer seja por
acidente ou quebra, tudo em conformidade com as Condições de Cobertura contratada.
1.17.1. O Associado solicitará a cobertura para assistência ao seu veículo ou aos passageiros,
diretamente à empresa contratada, caso tenha feito opção por pagar o valor adicional da
cobertura e desde que se enquadre de acordo com as normas descritas no manual da empresa
prestadora conveniada.

1.17.2. Devido a coberturas do serviço de Assistência 24 horas serem prestados por Empresas
Terceirizadas, as coberturas serão aquelas encaminhadas através do Manual da Empresa,
que atenderão os seus Clientes e Associados diretamente, sem interveniência da
CONFIAUTO.
1.18. A CONFIAUTO só se responsabilizará por prejuízos de terceiros envolvidos, caso o
Associado tenha contratado a cobertura para responsabilidade civil por danos a terceiros, até
o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
1.18.1. As condições para a contratação, as responsabilidades assumidas e o custo da
cobertura, serão objeto de normas de cobertura específicas, publicadas em normas separadas
do presente.
1.18.2. A CONFIAUTO, arrecadará contribuições para constituir um fundo de reserva próprio
para pagamento de eventual responsabilidade civil por danos a terceiros, causados por
veículos de seus Associados que aderir facultativamente ao plano, podendo ainda firmar
convênio com Associação ou outro tipo de Empresa objetivando ressarcir o Associado da
Responsabilidade Civil que vier a provocar a Terceiros.
1.18.3. A Associação ou Empresa conveniada ficará única e exclusivamente responsável pelos
reembolsos aos Associados ou aos Terceiros, em Juízo ou fora dele, mesmo que a cobrança
seja feita pela CONFIAUTO, em face do convênio firmado.

Veículo Avariado ou
Recuperado de Roubo e Furto
2.
A CONFIAUTO venderá o veículo furtado ou roubado que vier posteriormente
ser localizado e recuperado, bem como os veículos avariados nos casos em que o valor do
prejuízo ultrapassar 70% (setenta por cento) da Tabela FIPE para ser consertado.
2.1.
O Associado proprietário do veículo terá preferência na compra do veículo avariado ou
recuperado, desde que pague, no mínimo, o valor oferecido por Terceiros, Associado ou não.
2.2.
Caso o Associado proprietário não compre o veículo avariado, a CONFIAUTO o
venderá pela melhor oferta, creditando o valor arrecado e subtraindo no orçamento do
sinistro enviado para rateio dos Associados, diminuído das despesas necessárias à efetivação
da venda.
2.3.
As peças trocadas dos veículos acidentados, que possam ou não ser
recuperadas, poderão ser vendidas pela CONFIAUTO a Associados ou a Terceiros, sendo a
receita obtida pela venda, creditada aos participantes sem rateio.
2.4.
Sempre que a Associação pagar benefício ao Associado, ficará sub-rogado do direito de
receber o prejuízo pago junto ao Terceiro causador do evento, extrajudicialmente e/ou
judicialmente. Podendo, inclusive se utilizar de todos os meios legais para o recebimento do
prejuízo.
2.5.
O valor recebido na forma acima, diminuído das despesas necessárias ao recebimento,
será devolvido aos Associados em rateio.

Exigências
3.
Somente será permitida a adesão ao grupo de rateio os veículos cujos
proprietários de direito sejam o Associado Pessoa Física ou Pessoa Jurídica ou tenha devida
autorização dos donos legais desses veículos.
3.1.
O Associado fica ciente que o condutor do veiculo precisa estar com a CNH (carteira
nacional de habilitação) devidamente regularizada no momento do acidente.
3.2.
Caso ocorra algum acidente ocasionando colisão com perda total ou parcial do veículo
e seja constatado que o motorista condutor no momento do acidente não possua CNH
(carteira nacional de habilitação), será negada a participação ao grupo de rateio.
3.1.
É aconselhável que ao aderir ao Grupo de Rateio, o Associado contrate a cobertura de
Responsabilidade Civil para Terceiros com as coberturas de Danos Materiais, Danos Corporais,
Danos Morais dentre outras, junto a Associação ou Empresa conveniada com a CONFIAUTO.

Cobrança
4.
A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades, taxas e valores de
rateio, e eventuais valores de Associação e ou Empresa conveniada, será sempre do
Associado, para quem será emitido um único boleto bancário mensal, que irá acompanhado
de uma fatura discriminando todos os valores que estão sendo cobrados.
4.1.
Em caso de inadimplência, mesmo de 01 (um) dia por parte do associado, o mesmo
sofrido pelo seu veículo, ou seja, imediatamente após as 00:00 hs, do dia do vencimento do
boleto, o associado perderá direito a cobertura e rateio dos prejuízos sofridos pelo seu
veículo.
4.2.
A cobrança de que trata o "caput", será postada via correio, enviada por torpedo SMS
ou e-mail, também será disponibilizado no site www.confiauto.online o boleto informado
para Associado até a data de vencimento estabelecida para cada associado.
4.3.

O boleto poderá ser pago até o vencimento em qualquer agência bancária.

4.4.
O Boleto poderá ser pago até o 15° (décimo quinto) do vencimento, com incidência
de multa ou juros, desde que pago, exclusivamente e diretamente, no banco cobrador,
evitando a necessidade de envio de nova vistoria.
4.5.
Admitir-se-á o pagamento do boleto bancário, até o 15° (décimo quinto) dia do
vencimento com multa de 2% (dois por cento) e juros diários de 0.1% (zero virgula um por
cento) contados do vencimento original com a cobertura vigente.
4.6.
Após o dia 15° (décimo quinto) dia do vencimento, a rede bancária está
desautorizada a receber o boleto e a Associação poderá excluir definitivamente o veiculo do
Grupo de Rateio.

4.7.
O direito aos benefícios do Grupo de Rateio para o(s) veículo(s) somente
reiniciará(ão), 24 (vinte e quatro) horas úteis após a regularização do boleto.
4.8.
Após o 15° (décimo quinto) dia do vencimento, será necessário envio de um novo
boleto bancário que será emitido pela CONFIAUTO após nova(s) vistoria(s).
4.9.
No novo boleto emitido será cobrado o valor não pago somado a multa e os juros
previstos, mais o custo da vistoria de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por veículo, sendo que a
vistoria deverá ser feita na Sede da CONFIAUTO.
4.10. Se for necessário o deslocamento do Vistoriador, fora da Sede da CONFIAUTO,
também será cobrado R$ 0,70 (setenta centavos) por km rodado, sendo computada a distância
para ir e voltar à Sede da Associação.
4.11. Após o 20° (vigésimo) dia do mês subseqüente ao do vencimento do boleto bancário
a CONFIAUTO protestará o título junto ao SPC, SERASA ou no Cartório Competente, e se
mesmo assim o Associado não efetuar o pagamento, a CONFIAUTO poderá enviar o débito a
Assessoria Jurídica para as providências necessárias ao recebimento do débito extrajudicial ou
judicialmente.

Obrigações do Associado
5.

São obrigações dos Associados:

5.1.
Agir com lealdade e boa-fé quando se relacionar com os demais Associados, seus
Dependentes e com a Associação, zelando pelo bom funcionamento e buscando alcançar os
fins a que se destinam.
5.2.
Pagar em dia as mensalidades, taxas de filiação e adesão, bem como
os valores distribuídos em rateio. Solicitar o boleto via e-mail contato@confiauto.online,
emitir segunda via no site www.confiauto.online ou conferir o envio via SMS ou e-mail antes
do vencimento.
5.3.

Manter o veículo em bom estado de conservação e uso.

5.4.
Comunicar imediatamente a Associação em caso de mudança de endereço, e-mail ou
telefone de contato; alteração das características ou forma de utilização do veículo;
transferência de propriedade do veículo.
5.5.

Em casos de acidente com colisão parcial ou total do veículo:

5.5.1. Caso o veículo tenha o rastreador instalado não estejam com a comunicação correta,
é obrigação do associado comunicar imediatamente a Associação no prazo máximo de 24
horas, para que seja feita a manutenção e/ou substituição do aparelho, sendo que se o
associado não fizer a comunicação e disponibilização do aparelho no prazo citado, o mesmo
ficará sem direito ao rateio e a cobertura em caso de prejuízo sofrido com seu veículo.
5.5.2. Tomar as providências para proteger o veículo acidentado, evitando que os prejuízos
sejam agravados.

5.5.3. Trazer as peças danificadas no acidente, permitindo ao Técnico da Associação em
conjunto com o Técnico da Oficina, avaliar a necessidade de consertá-las ou substituí-las.
5.5.4. Esforçar-se para ser ressarcido dos prejuízos causado por Terceiro envolvido.
5.5.5. Entregar todos os documentos necessários, permitindo que a Associação possa cobrar
de Terceiros envolvidos, judicial ou extrajudicialmente, o prejuízo por ela pago, através do
Grupo de Rateio.
5.6.

Em caso de roubo ou furto do veículo:

5.6.1. Comunicar imediatamente as Autoridades Policiais; Caso o veículo possua rastreador
e/ou localizador, tomar todas as providências para sua localização, rastreamento e bloqueio.
5.6.2. Comunicar imediatamente a CONFIAUTO, qualquer tipo de acidente, incêndio, roubo
ou furto do veículo.
5.6.3. Aguardar liberação por Técnico da CONFIAUTO para realizar quaisquer serviços a
serem pagos ou reembolsados pela Associação.
5.7.
Informar a CONFIAUTO, por escrito nos seguintes casos:
a)
Quando
for
substituir
veículo
cadastrado
no
b) Quando for cancelar veículo cadastrado no Grupo de Rateio;
c) Quando for se desligar da Associação.

Grupo

de

Rateio;

5.7.1. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no item anterior sem que tenha sido feita
a comunicação formal (por e-mail) à CONFIAUTO, o Associado continuará arcando com todas
as despesas incidentes sobre o veículo, tais como: mensalidades, rateios e outras, mesmo
que seu veículo tenha perdido o direito de reivindicar os benefícios do Grupo de Rateio. Até
o dia em que for excluído por atraso de pagamento.
5.8.
O condutor do veículo devera estar com sua CNH (carteira nacional de habilitação)
rigorosamente em dia e dentro das normas de trânsito nacional, bem como no momento do
acidente não ter infringido nenhuma norma ou lei de trânsito.
5.9.
Ressaltando que em caso de não cumprimento por parte do associado das obrigações
acima expostas, o mesmo não terá direito ao rateio e cobertura dos prejuízos sofridos.

Valores
6.
Para manutenção do Grupo de Rateio e ajudar na composição do Fundo de
Reserva da CONFIAUTO, será cobrada uma taxa de adesão, uma mensalidade, referente a
taxa administrativa, e um percentual da cota de rateio por cada tipo de veículo em
conformidade com a seguinte tabela:
Tipo do Veículo
PASSEIO
TRABALHO
MOTO

Taxa de Adesão
R$ 250,00
R$ 250,00
R$ 250,00

Mensalidade
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 50,00

Cota %
1,00
1,50
2,00

6.1.
A Taxa de Adesão no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) e a mensalidade
no valor de R$ 100,00 (cem reais), para carros e R$ 50,00 (cinqüenta reais), para motos,
referente a taxa administrativa, aprovados pela Diretoria e ratificado em Assembléia de
Associados, serão destinadas a custear o custo administrativo, operacional e as Assessorias
necessárias ao funcionamento da Entidade, sendo suas sobras incorporadas ao Fundo de
Reserva da CONFIAUTO, podendo ser alteradas e/ou revistas mediante aprovação em
Assembléia de Associados.
6.2.
Os valores em reais, previstos na Tabela acima, poderão ser reajustados
automaticamente no mesmo percentual de reajuste do salário mínimo.
6.3.
Ao se filiar na CONFIAUTO e retirar seu(s) veículo(s) do Grupo de Rateio, o Associado
não terá direito a receber nenhum valor pago a título de taxa de adesão, rateio e/ou
mensalidade por ter participado do Grupo de Rateio da CONFIAUTO.

Rateio
7.

A distribuição em rateio será feita da seguinte forma:

7.1.
Cada veículo pagará um número de cotas, múltiplas de R$ 1.000,00 (um mil reais), de
acordo com o percentual da Tabela FIPE, que se enquadra o veículo do Associado para
pagamento de cotas de rateio da CONFIAUTO.
7.2.
Exemplo: Valor do veículo na Tabela FIPE - R$ 20.000,00 = valor total garantido R$
20.000,00, ou seja, 20 cotas de R$ 1.000,00.
7.3.
Mensalmente serão somados os prejuízos pagos pela CONFIAUTO que serão rateados
no mês seguinte, independentemente do dia do evento em que ocorre, que em seguida será
dividido o valor obtido pela soma das cotas de todos os veículos cadastrados no Grupo de
Rateio, obtendo assim o valor a ser pago por cada cota de R$ 1.000,00 (um mil reais).
7.4.
Exemplo: Acidente I (R$ 25.000,00), Acidente II (R$ 35.000,00), Acidente
III (R$ 50.000,00).
Valor total dos eventos I + II + III = R$ 110.000,00
Dividido por 10.000 (soma das cotas de todos
no Grupo de Rateio) = R$ 11,00 (valor de cada cota a ser paga).

os

veículos

cadastrados

7.5.
Em seguida serão multiplicados os valores obtidos para cada cota, pela quantidade de
cotas que cada veículo possui, no dia em que é calculado o rateio, obtendo o valor que cada
veículo pagará dos prejuízos.
7.6.
O valor obtido do rateio na forma acima será acrescido, da mensalidade, referente a
taxa administrativa, do veículo e demais taxas por ele devidas, sendo enviada a cobrança via
boleto bancário ao Associado por correio, SMS ou por e-mail, a critério da CONFIAUTO.

7.7.
Ficam todos cientes, que os carros que possuir valor na Tabela Fipe superior a R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) na modalidade destinada a passeio e R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) na modalidade destinada a trabalho e as motos que possuir o valor na
Tabela Fipe superior a R$ 16.00,00, não poderão ser incluídos pelos Associados no Grupo de
Rateio, sendo este valor o máximo garantido pela Grupo de Rateio da CONFIAUTO, por veículo
cadastrado.
7.8.
A cada mês poderá ser rateado entre os Associados, o débito referente a
inadimplência de boletos enviados aos Associados e não pagos, bem como os cheques
devolvidos.
7.9.
Caso o Associado receba toda a verba do Grupo de Rateio da CONFIAUTO (prejuízo
total), o seu veículo só será retirado dos rateios, depois de decorridos 30 (trinta) dias do
evento (acidente, incêndio decorrido de colisão, furto ou roubo do veículo).
7.10. Se o Associado possuir um só veículo garantido e vier a receber toda a verba do
Grupo de Rateio a que tem direito, todos os valores devidos, vencidos ou não pelo Associado
à CONFIAUTO, serão automaticamente descontados do pagamento a ele devido.

Oficinas Credenciadas
8.
Objetivando um atendimento rápido e de qualidade aos Associados, a
CONFIAUTO manterá um quadro de Oficinas credenciadas, com custos de peças e mão de obra
previamente ajustados. Oficinas estas, que estarão disponíveis em consulta diretamente na
Sede da Associação.
8.1.
Caso o Associado queira executar o conserto do veículo fora da Oficina credenciada
que tenha proposto o menor orçamento, poderá fazê-lo, ficando desde já expressamente
pactuado que o valor pago pela Associação será, no máximo, o que foi ajustado com a
Oficina credenciada, ficando o Associado responsável pelo pagamento da diferença,
diretamente a Oficina que escolheu.
8.2.
A Oficina credenciada elaborará orçamento para consertar o veículo e o apresentará a
CONFIAUTO, que providenciará um Técnico para discutir o orçamento com o Responsável pela
oficina, ajustando o orçamento e liberando a execução do conserto; ou em caso de dúvidas
submetê-lo a aprovação da Diretoria, que decidirá se libera ou não o conserto do veículo.
8.3.
ACONFIAUTO manterá em seu quadro, Técnico para efetuar as vistorias de acidentes e
ajustes de orçamentos junto às oficinas.
8.4.

Somente depois de autorizada, a oficina poderá iniciar os reparos no veículo.

8.4.1. Somente será substituída a peça que não der para ser recuperada, podendo ainda,
ser substituída por peça nova do mercado paralelo ou peça semi-nova com garantia.
8.5.
A CONFIAUTO,não pagará ou reembolsará nenhum valor a Oficina ou a Associado,
sem que o orçamento tenha sido discutido, aprovado e o serviço tenha sido autorizado por
Técnico da Entidade.

Vistoria de Inclusão
9.0.
O início de vigência do benefício do Grupo de Rateio se dará logo após
a vistoria de inclusão, com o preenchimento do relatório da vistoria, que será anexada a uma
cópia do documento único de trânsito (DUT), cópia da CNH (carteira nacional de habilitação),
comprovando-se a vinculação do veículo como Associado e instalação do rastreador, caso
necessário.
9.1.
A CONFIAUTO não cadastrará o veículo pelo valor constante da Nota Fiscal e sim pelo
seu Valor na Tabela FIPE vigente, ou o valor negociado em contrato, para pagamento de cotas
de rateio, na forma prevista nestas normas.
9.2.
A CONFIAUTO poderá, em um prazo de até 30 (trinta) dias, negar a vistoria e realizar
o cancelamento do veículo ao grupo de rateio caso seja identificada alguma ilegalidade ou
incompatibilidade do veículo e ou suas características como modelo, avaliação de mercado ou
perfil de utilização do veículo proposto pelo associado.

O que não esta garantido
pelo Grupo de Rateio
10.
Os prejuízos pré-existentes constatados e relacionados na vistoria de
inclusão do veículo.
10.1. Qualquer prejuízo não relacionado diretamente com o acidente, como, por exemplo:
O veículo tombou e amassou um lado. Este lado será consertado e pintado o outro lado não
avariado no acidente, não será pintado.
11.2. Os equipamentos e acessórios que não compõem os itens de série do veículo, como
por exemplo, equipamentos de som, rodas esportivas, dentre outros.
11.3. Nenhum valor em espécie, cheques, documentos, roupas, celulares, pertences
pessoais, jóias, relógios, ou qualquer outro item que esteja dentro do veículo.
11.4. Os danos materiais, morais e lucros cessantes que o veículo garantido deixar de
obter, enquanto estiver sendo consertado ou enquanto estiver sob investigação a
circunstância do evento (acidente, incêndio, furto ou roubo).
11.5. Multas e fianças impostas ao Associado e toda e qualquer despesas
relativas a ações e processos criminais, mesmo que procedentes de eventos cobertos pelo
Grupo de Rateio.
11.6. Os danos materiais, corporais ou morais causados a Terceiros, mesmo que
conseqüente dos eventos cobertos.

Perda de Direito
12.
Perderá o direito de requerer o benefício do grupo de rateio, o Associado que
agravar o prejuízo, com o objetivo de obter vantagem para si ou para outrem.
12.1. Por qualquer
da CONFIAUTO.
12.2.

motivo,

deixar

de

pertencer

ao

quadro

de

Associados

Não efetuar o pagamento do boleto de cobrança mensal, até o dia de vencimento.

12.3. O motorista que estiver com a CNH vencida, suspensa (com o status de "bloqueio"
pelo órgão de trânsito), ou com a CNH entregue para cumprimento de punição, não está
habilitado a conduzir o veículo.
13.4. No momento do evento, acidente, incêndio resultante de uma colisão, furto ou roubo,
o veículo estiver sendo dirigido por pessoas sob o efeito de álcool ou drogas, comprovados
ou relatados no Boletim de Ocorrência, ou por Relatório de Perito Empresa especializada.
13.5. Não recolher o veículo à oficina para iniciar o conserto até 30 (trinta) dias após o
acidente.
13.6.

Não registrar o Boletim de Ocorrência no Órgão competente.

13.7. Caso haja tentativa de fraude por parte do Associado ou seus Prepostos, constatado
ou relatado no Boletim de Ocorrência, por Relatório de Perito ou Empresa especializada, o
Associado perderá o direito de receber qualquer valor do Grupo de Rateio da CONFIAUTO.

Pagamento de Prejuízos
13.
Somente será paga indenização integral ou parcial ao Associado, ou a quem
este determinar se o veiculo estiver vinculado na forma do item 3 (exigências).
13.1. O pagamento dos prejuízos será feito diretamente à Oficina ou ao Associado em até 60
(sessenta) dias após o recebimento de todos os documentos solicitados, ou de outra forma
combinada entre as partes.
13.2. A liberação para iniciar os reparos do veículo na Oficina, fica condicionada a entrega
dos seguintes documentos na CONFIAUTO:
a) Cópia da CNH (carteira nacional de habilitação) do condutor do veículo no momento
do acidente;
b) Cópia do DUT do veículo;
c) Cópia do boletim de ocorrência;
d) Outros documentos solicitados.
13.3. Nos acidentes em que ficar caracterizada a culpa de Terceiros envolvidos, cabendo
ressarcimento dos valores pagos pela CONFIAUTO, a liberação do veículo consertado na

Oficina, ficará condicionada a entrega de todos os documentos necessários ao ajuizamento da
Ação e Reparação de Danos.
13.4. Não será reembolsado ao Associado nenhum valor por ele gasto para consertar seu
veículo, se não houver sido expressamente autorizado pela CONFIAUTO.

Sub-Rogação de Direitos
14.
Quando a CONFIAUTO efetuar o pagamento de prejuízo ao Associado
ou seu Dependente, ficará sub-rogada do direito de pleitear em juízo ou fora dele, o
recebimento do prejuízo pago, em todos os direitos e ações do Associado contra aquele que
por ato, fato ou omissão tenha causado prejuízos ou para eles contribuído, notadamente para
fins judiciais em ação de regresso com todas as prerrogativas do Associado.
14.1. Sempre que houver recebimento conforme previsto acima, os valores deduzidos das
despesas, serão creditados aos Associados em rateio.
14.2. O Associado se compromete neste ato, mediante procuração ou outro documento, a
sub-rogar seus direitos à CONFIAUTO ou a quem esta indicar.
14.3. É terminantemente proibido ao associado ajuizar ação de reparação de danos,
objetivando receber prejuízos pagos pela associação, bem como dar quitação a terceiro de
valor devido à Associação.
14.4. Caso o Associado receba prejuízo pago pela Associação junto ao Terceiro causador
do evento, ficará responsável pelo imediato ressarcimento à Associação do valor
indevidamente recebido, por este ter sido recebido em duplicidade (pelo Grupo de Rateio da
CONFIAUTO e do Terceiro causador).
14.5. Caso o Associado dê quitação a terceiro de valor devido à Associação, ficará
responsável por reembolsar à CONFIAUTO o valor a que indevidamente deu quitação.

Advertências e Exclusão
15.
A CONFIAUTO manterá um acompanhamento atualizado dos acidentes com os
veículos garantidos de todos os Associados.
15.1. O Associado que, individualmente, apresentar um alto índice de acidentes, poderá
ser penalizado com uma advertência ou com a exclusão de seu(s) veículo(s) do benefício do
Grupo de Rateio.
15.1.1 A análise do índice de acidentes será feita em Reunião de Diretoria, onde serão
definidas as penalidades de advertência ou de exclusão do Associado.

15.2
Caso o Associado venha a ser penalizado com a exclusão do benefício devido ao alto
índice de acidentes de seus veículos ou por qualquer outro motivo, não terá direito a
restituição dos valores pagos a título de taxa de adesão, rateios, mensalidades, etc. pagos à
CONFIAUTO.
15.3 Poderá ainda ser excluído do Grupo de Rateio os Associados ou seus dependentes,
que portarem-se de forma inadequada com os Dirigentes, demais Associados ou seus
Dependentes e colaboradores da Associação quando estiver se relacionando a nível
associativo.
15.4 Atrasarem com freqüência o pagamento do boleto mensal, colocando em risco o
direito de pleitear o pagamento de seus prejuízos, e comprometendo o pagamento dos
prejuízos dos demais Associados.
15.5 Não aceitar ou dificultar os acordos feitos pela CONFIAUTO para consertar seu veículo
nas Oficinas Credenciadas.
15.6 Se negar a entregar os documentos relativos ao acidente de seu veículo ou de seu
Dependente, que permitam o recebimento em juízo ou fora dele, dos prejuízos pagos pela
CONFIAUTO.

Assistência 24Horas
OBJETIVO DO PROGRAMA
Este programa tem por objetivo a prestação de serviço de assistência emergencial aos
USUÁRIOS, em casos de imobilização do veículo em conseqüência de acidente e/ou pane,
roubo e/ou furto que venha a impossibilitar o mesmo de trafegar por meios próprios.
Ocorrendo evento previsto, o USUÁRIO deverá entrar em contato com a Central de
Assistência, através do telefone 0800 591 7295 de Discagem Direta Gratuita (DDG-0800),
durante 24 horas por dia, inclusive nos feriados e finais de semana, durante todos os dias.
ÂMBITO TERRITORIAL
Os serviços de assistência serão prestados ao usuário, em todo Território Brasileiro, conforme
limitações estipuladas neste manual.
DEFINIÇÕES
Usuário: A pessoa, que estiver conduzindo o veículo no momento do evento.
Acompanhantes: 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.
Município de domicílio do usuário: Endereço constante no cadastro do veículo junto à
Associação.
Evento: Imobilização do veículo em sequência a acidente e/ou pane, falta de combustível e
pneu furado que venha a impossibilitar o mesmo de trafegar por meios próprios, e o
roubo/furto.

Acidente com o veículo: É a ocorrência de colisão, capotamento, 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 apresente no veículo que
lhe impeça a locomoção pelos seus próprios meios, será considerada pane seca a falta de
combustível.
Roubo ou Furto: Roubo ou furto do veículo cadastrado junto à Associação, devidamente
formalizado junto às autoridades competentes.
Limite: É o critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecido 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.
Local de residência: É o endereço de residência ou domicílio permanente do usuário
devidamente cadastrado junto a Associação. Para efeito do serviço de assistência, considera-se
que o usuário e seus acompanhantes têm o mesmo domicílio.
Central de Assistência: É a Central de Atendimento da Associação, que pode ser terceirizada,
que ficará disponível, 365 dias por ano, 24 horas por dia, bem como por organizar o serviço
solicitado, monitorar a sua prestação e efetuar o pagamento ao prestador de serviços por ela
nomeado.
Utilização por mês: Será considerada utilização por mês o serviço efetivamente prestado no
período entre o dia 01 e o último dia de cada mês.
GARANTIAS E LIMITES
Os serviços oferecidos são de assistência emergencial. Os serviços em questão somente serão
prestados em situações emergenciais, que se caracterizem como um dos eventos previstos e
veículo que estiver na residência ou abrigado em local seguro, passará pela avaliação da
central 24H e o usuário poderá aguardar o próximo dia útil para encaminhá-lo diretamente à
oficina.
Todos os serviços emergenciais previstos neste Regimento Interno devem ser previamente
solicitados para a Central de Assistência, a fim de que esta autorize e/ou organize a prestação
dos mesmos. Os serviços organizados sem autorização prévia ou participação da Central de
Assistência não serão reembolsados ao usuário ou a quem tiver feito qualquer pagamento
em nome deste.
Apesar dos serviços descritos neste Regimento Interno, serem de caráter emergencial, a
prestação dos mesmos será feita de acordo com a infra-estrutura, regulamentos, legislação e
costumes do local do evento, localização e horário, natureza e urgência do atendimento
necessário e requerido.
Devido ao caráter emergencial dos serviços prestados ao usuário, a Central de Assistência,
está desobrigada a prestar qualquer atendimento aos veículos que já se encontrem em uma
oficina. Em situações em que o veículo se encontre abrigado e não tendo oficina que possa
recebê-lo nesse exato momento o atendimento será agendado para o próximo dia útil.

Serviços de assistência
ao Veículo
SOCORRO ELÉTRICO/MECÂNICO
Em caso de pane, a Central de Assistência providenciará o envio de um socorro
elétrico/mecânico quando detectada a necessidade pela central. Fica a caráter da central de
assistência o envio ou não do profissional para que o veículo seja se possível tecnicamente
reparado. Caso o reparo não ocorra, será providenciado o serviço de reboque, para que
mesmo seja levado à oficina mais próxima para efetuar a manutenção e não sendo possível
solucionar na oficina próxima, após avaliação do profissional responsável, o veículo poderá
ser levado para outra oficina, desde que não ultrapasse o limite de quilometragem
contratada para o plano.
IMPORTANTE 01: A Central de Assistência arcará com os custos de mão de obra do referido
socorro elétrico/mecânico, desde que seja possível sua execução no local do evento,
excluindo-se, portanto, qualquer despesa com compra ou substituição de peças.
IMPORTANTE 02: Havendo necessidade de rebocar o veículo a uma oficina em virtude de não
ser possível o reparo do mesmo no local do evento, os custos de mão de obra, peças, reparo,
etc., correrão por conta do usuário.
IMPORTANTE 03: O usuário responsabilizar-se-á pela remoção de eventual carga
transportada no veículo antes da realização do reboque.
Limite:
Dentro da quilometragem contratada 01 (uma) utilização por mês.
REBOQUE DO VEÍCULO APÓS PANE
Na ocorrência de pane, que impossibilite o deslocamento por seus próprios meios em
conseqüência de evento previsto, a Central de Assistência, fornecerá ao usuário o serviço de
reboque para que o veículo seja levado até a oficina mais próxima para efetuar a manutenção
e não sendo possível solucionar na oficina próxima, após avaliação do profissional
responsável, o veículo poderá ser levado para outra oficina desde que não ultrapasse o
limite de quilometragem contratada para o plano.
IMPORTANTE 01: O usuário responsabilizar-se-á pela remoção de eventual carga
transportada no veículo antes da realização do reboque.
IMPORTANTE 02: Este serviço limita-se ao fornecimento de 01 (um) reboque por evento. Caso
o evento ocorra fora do horário comercial, o veículo será encaminhado para a base do
prestador de serviços ou para a residência do usuário, de onde será posteriormente removido
para a oficina indicada pelo usuário, respeitando o limite de quilometragem previsto.
IMPORTANTE 03: Não haverá cobertura para utilização de equipamentos especiais para
resgate do veículo, tais como munk e guindaste, entre outros.
IMPORTANTE 04: Em caso de Pane Seca o veículo será levado até um posto de abastecimento
mais próximo e o custo do combustível será de responsabilidade do usuário.
Limite:

Dentro da quilometragem contratada 01 (uma) utilização por mês.
REBOQUE DO VEÍCULO APÓS ACIDENTE, INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO
Na ocorrência de acidente, incêndio, roubo ou furto o veículo, que impossibilite o
deslocamento por seus próprios meios em conseqüência de evento previsto, a Central de
Assistência, fornecerá ao usuário o serviço de reboque para que o veículo seja levado até a
oficina mais próxima ou, por solicitação do usuário a outro local, desde que não ultrapasse o
limite de quilometragem contratado para o plano, a contar do local do evento.
IMPORTANTE 01: O usuário responsabilizar-se-á pela remoção de eventual carga
transportada no veículo antes da realização do reboque.
IMPORTANTE 02: Este serviço limita-se ao fornecimento de 01 (um) reboque por evento.
Caso o evento ocorra fora do horário comercial, o veículo será encaminhado para a base do
prestador de serviços ou para a residência do usuário, de onde será posteriormente removido
para a oficina indicada pelo usuário, respeitando o limite de quilometragem previsto.
IMPORTANTE 03: Não haverá cobertura para utilização de equipamentos especiais para
resgate do veículo, tais como munk e guindaste, entre outros.
Limite:
Dentro da quilometragem contratada 01 (uma) utilização por mês.
SUBSTITUIÇÃO DE PNEU FURADO
Na ocorrência de imobilização do veículo devido a pneu furado, a Central de Assistência
enviará um prestador de serviço para trocá-lo, não sendo possível a troca no local, a Central
de Assistência disponibilizará o serviço de reboque, para que o veículo seja levado a
borracharia mais próxima respeitando o limite de quilometragem previsto
IMPORTANTE 01: Este serviço fica limitado à troca do pneu. As despesas com reparo e/ou
aquisição de pneus e rodas estão excluídas.
IMPORTANTE 02: Este serviço será prestado desde que o usuário disponha de pneu reserva
em seu veículo, em perfeitas condições de uso e ferramentas necessárias para tal.
Limite:
Dentro da quilometragem contratada 01 (uma) utilização por mês.
GUARDA DO VEÍCULO
Em atendimento realizado pela assistência, e caso seja necessária a guarda do veículo em local
apropriado, por não haver nenhuma oficina disponível, a Central de Assistência, providenciará
a guarda do veículo até o próximo dia útil sem custo adicional aos serviços, até que possa ser
efetuada a sua remoção até a oficina ou concessionária mais próxima.
IMPORTANTE 01: A não remoção do veículo no próximo dia útil por qualquer motivo, os
custos adicionais serão por conta da CONTRATANTE, desde o dia que o veículo entrou na base
do prestador.
Limite:
Dentro da quilometragem contratada 01 (uma) utilização por mês.
TÁXI/APLICATIVO

Em caso de pane, acidente, incêndio, furto/roubo do veículo ocorrido a até 50 km de distância
do endereço constante do cadastro do veículo, será providenciado um táxi até o local de
residência.
IMPORTANTE 01: Quando o veículo do usuário for destinado a transporte de
passageiros(táxis, vans e assemelhados), será providenciado táxi apenas para o motorista do
veículo.
IMPORTANTE 02: O serviço de TÁXI poderá ser pago ao usuário através de reembolso, Caso
não haja disponibilidade de atendimento na localidade.
IMPORTANTE 03: Somente serão reembolsados serviços previamente autorizados pela
ASSISTÊNCIA 24 HORAS, mediante protocolo gerado pelo sistema de atendimento.
IMPORTANTE 04: Somente será disponibilizado o taxi/Aplicativo a partir de 3 passageiro se o
veículo não seguir para a residência do beneficiário do plano contratado ou em caso
excepcional que será avaliado pela ASSISTÊNCIA 24H. Estando até em duas pessoas e o
veículo seguindo para a residência do beneficiário do plano contratado, poderão seguir com
o prestador de reboque.
Limite:
Até R$ 100,00 (cem reais) por evento.
CHAVEIRO
Se, em conseqüência a perda, roubo/furto ou quebra de chaves nas fechaduras e/ou miolo do
contato, bem como fechamento das mesmas no interior do veículo, o usuário não puder se
locomover com o veículo, a Central de Assistência enviará um chaveiro até o veículo para que,
se possível, seja realizada a abertura da porta.
IMPORTANTE 01: Caso não seja possível resolver o problema por meio do envio de chaveiro,
fica garantido o reboque do veículo até uma oficina mais próxima, respeitando o limite
estabelecido no serviço de reboque previsto.
IMPORTANTE 02: Este serviço não contempla confecção de nova chave, conserto de miolo ou
ignição danificada.
Limite:
01 (uma) utilização por mês, sem acúmulo por não utilização, somente abertura do veículo.
RETORNO AO DOMICÍLIO
Serviço prestado somente quando o usuário estiver a mais de 50 Km de distância do
domicílio. Em caso de ser confirmada a imobilização do veículo para reparo por mais de 48
horas, decorrente de pane ou acidente, serão colocadas à disposição do usuário e seus
acompanhantes (considerada a capacidade de lotação do veículo determinada pelo
fabricante), passagens aéreas - classe econômica - ou rodoviárias a critério da Central de
Assistência, que obedecerá às condições locais e a distância do local do evento, para que
possam retornar ao Município de seu domicílio.
IMPORTANTE 01: Caso o usuário opte pela continuidade da viagem, essa despesa não poderá
exceder à de retorno ao Município de seu domicílio.

Em caso de roubo ou furto do veículo do usuário, após registro oficial junto às autoridades
competentes, serão colocadas à disposição do usuário e seus acompanhantes (considerada a
capacidade de lotação do veículo determinada pelo fabricante), passagens aéreas – classe
econômica – ou rodoviárias, a critério da Central de Assistência, que obedecerá às condições
locais e a distância do local do evento, para que possam retorna rao Município de seu
domicílio.
IMPORTANTE 01: Caso o usuário opte pela continuidade da viagem, essa despesa não poderá
exceder à de retorno ao Município de seu domicílio.
IMPORTANTE 02: Este serviço só será prestado quando o serviço ocorrer a mais de 50km de
distância do município de domicílio do usuário.
IMPORTANTE 03: Quando o veículo do usuário for destinado a transporte de passageiros
(táxis, vans e similares), este serviço será disponibilizado apenas ao motorista do veículo.
Limite:
01 (uma) utilização por mês.
HOSPEDAGEM EM HOTEL
Caso seja impossível fornecer o serviço de retorno ao domicílio em virtude de falhas na
estrutura local ou pelo horário da ocorrência ou ainda nos casos onde o conserto do veículo
não possa ser realizado no mesmo dia, em caso de evento já atendido pela Central de
Assistência, esta fornecerá aos ocupantes do veículo – usuário e acompanhantes, considerada
a capacidade de lotação do veículo determinada pelo fabricante – até 03 (três) diárias de hotel
da rede credenciada da Central de Assistência, no valor de até R$100,00 (cem reais), por
pessoa, por dia. A escolha do hotel mencionado será efetuada de acordo com as
disponibilidades da infra-estrutura hoteleira do local onde se encontra o veículo, correndo, em
qualquer caso, por conta do usuário as despesas não compreendidas nos preços das diárias,
tais como, gastos com frigobar, telefone, lavanderia, etc. Na eventualidade de ser escolhido
pelo usuário um hotel cujo valor da diária seja superior aos limites aqui estabelecidos, será
de sua exclusiva responsabilidade o custeio da diferença. Em nenhuma hipótese será aceita a
compensação de valores, caso o hotel escolhido tenha diárias em valor inferior a R$ 100,00
(cem reais).
IMPORTANTE 01: Este serviço só será prestado quando o evento ocorrer a mais de 100km de
distância do município de domicílio do usuário.
IMPORTANTE02: Este serviço inclui apenas o pagamento da estádia no hotel, estando
excluídas as despesas extras como: alimentação, divertimento, entretenimento, locações,
telefone, fax, celular, etc.
Limite:
01 (uma) utilização por mês.
TRANSPORTE PARA RETIRADA DO VEÍCULO
Após o conserto do veículo, em evento que tenha sido atendido pela Central de Assistência,
em município situado a mais de 100 km da residência do usuário, será colocada à disposição
do usuário ou pessoa de sua confiança, uma passagem aérea – classe econômica - ou
rodoviária, a critério da Central de Assistência, que obedecerá às condições locais e a distância
do local do evento, para que este possa retirar o veículo.

IMPORTANTE: Esta passagem limitar-se-á a cobrir a extensão entre Município de do micílioe o
Município onde o veículo foi reparado.
Limite:
01 (uma) utilização por mês.
PAGAMENTO DE REEMBOLSO
1.
Para recebimento de reembolso o usuário deverá apresentar Nota Fiscal comprovando
o gasto;
2.
Para serviço de táxi (retorno à residência) o usuário deverá apresentar recibo com
todos os dados do veículo (PLACA/ MARCA/ MODELO/ ANO), motorista (NOME
COMPLETO/NÚMERO DA PERMISSÃO) e percurso (ENDEREÇO DE COLETA E
ENTREGA/NÚMERO DA PERMISSÃO/ HORÁRIO DA CORRIDA), comprovando o gasto;
3.
Para serviços de chaveiro o usuário deverá apresentar recibo com todos os dados do
chaveiro (NOME DO CHAVEIRO/ DATA DO SERVIÇO/ HORA DO SERVIÇO/ TIPO DO SERVIÇO),
comprovando o gasto.
4.
Para o reembolso de serviço de reboque/guincho o usuário deverá apresentar Nota
Fiscal à Associação com os dados do veículo removido, (PLACA, MARCA, MODELO E ANO),
endereço de origem e destino e quilometragem total do percurso.
Importante 01: Os reembolsos serão pagos no dia 20 (vinte) do mês subsequente a entrega
da Nota Fiscal e número do protocolo do atendimento da ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Na falta dos
dados exigidos na N.F. e nº do protocolo do atendimento LIBERI, o reembolso não será
efetuado.

Prazos de Atendimento
1.
Dias úteis: até 04 (quatro) horas após a solicitação;
2.
Finais de semana: até 06 (seis) horas após a solicitação;
3.
Férias escolares e/ou feriados nacionais: até 06 (seis) horas após a solicitação;
4.
Dias chuvosos ou em casos excepcionais como catástrofes, greves, epidemias ou
pandemias: até 06 (seis) horas após a solicitação e/ou após condições reais para que proceda
com a remoção;

Exclusões
Estão excluídas as prestações de serviço de assistência:
De caráter geral:
a) Toda e qualquer entrega de dinheiro, como reembolso de despesas, tendo em vista a
proibição contida na Resolução do CNSP nº 102 de 2004.
b) Eventos decorrentes de fenômenos da natureza de caráter extraordinário, tais como:
inundações, terremotos, erupções vulcânicas, furacões, maremotos e queda de meteoritos,
desde que a Central de Assistência fique impossibilitada de prestar os serviços de assistência
emergencial.
c) Eventos decorrentes de explosão, liberação de calor e irradiações provenientes decisão de
átomos ou radioatividade e ainda os decorrentes de radiações provocadas pela aceleração
artificial de partículas.

d) Ocorrências em situações de guerra, comoções sociais, atos de terrorismo e sabotagem,
greves, decretação de estado de calamidade pública, detenção por parte de autoridade em
decorrência de delito que não seja um acidente, salvo se o usuário provar que a ocorrência
não tem relação com os referidos eventos.
e) Eventos decorrentes de atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de Segurança
em tempos de Guerra.
Em relação ao veículo:
a) Ocorrências fora das condições definidas acima;
b) Participação em apostas, duelos, crimes, disputas ou acidentes com o veículo em
decorrência destas práticas;
c) Falta de manutenção do veículo;
d) Veículos em desrespeito às normas de segurança recomendadas pelo fabricante ou
autoridades;
e) Acidentes produzidos por ingestão intencional de tóxicos, narcóticos ou bebidas
alcoólicas;
f) Acidente resultante da prática de competição esportiva com o veículo;
g) Ação ou omissão do usuário causado por má fé;
h) Solicitação de Assistência para panes repetitivas;
i) Eventuais reboques de veículos que exijam utilização de "munk" ou outro equipamento para
fins de resgate que não o tradicional "reboque", como queda em precipícios ou ribanceiras;
j) Gastos com combustível, reparações ou roubo de acessórios incorporados ao veículo;
k) Uso indevido do veículo ou condução do mesmo por pessoa não habilitada;
l) Roubo das bagagens e objetos pessoais deixados no interior do veículo;
m) Mercadorias transportadas;
n) Qualquer tipo de conserto definitivo do veículo seja ele no local do evento ou fora dele;
o) Evento ocorrido fora de estradas, ruas ou em rodovias estranhas ao sistema viário
regular;
p) Envolvimento de terceiros em acidentes, mesmo que o usuário reconheça sua
responsabilidade;
q) Acionamento dos serviços de emergência em conseqüência a re-chamada para correção
de defeito/evento, ou seja, após uma negativa por já ter utilizado a cobertura contemplada,
ou vício também conhecida como “recall” por parte do fabricante do veículo.

