Manual Assistência
24 Horas
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1 - CONDIÇÕES GERAIS_____________________________________________
Este é um guia completo dos benefícios oferecidos pela AUTOBEM BRASIL para ajudá-lo
em situações emergenciais.
Os serviços dispostos no MANUAL ASSISTÊNCIA 24H são exclusivos para eventos ocorridos
com o veículo cadastrado e seus ocupantes, respeitada a capacidade legal de passageiros.
Tais benefícios não são extensivos a veículos de terceiros, bem como aos seus ocupantes.
O serviço somente será disponibilizado ao cooperado adimplente, ativo no sistema e após
observação dos requisitos e limites previstos na PIP (Proposta de Inscrição Patrimonial) e
neste MANUAL ASSISTÊNCIA 24H.
Para utilização dos benefícios, a CENTRAL DE ASSISTÊNCIA deve ser acionada
imediatamente 0800 602 2073 após a ocorrência do evento.
Os serviços descritos serão prestados com urgência no atendimento, observando-se:
infraestrutura, legislação, costumes do local do evento, localização, horário e natureza.

2 - ÂMBITO TERRITORIAL___________________________________________
Os serviços de assistência serão prestados em todo o território brasileiro, 24H (vinte e
quatro horas) por dia, inclusive feriados e finais de semana, conforme limitações
estipuladas no MANUAL ASSISTÊNCIA 24H.

3 – VIGÊNCIA_____________________________________________________
Os serviços serão liberados após 7 (sete) dias contados a partir da constatação da baixa
do boleto bancário, durante o período de vigência do contrato.

4 – PRAZO PARA ATENDIMENTOS EM ÁREAS URBANAS____________________
a) Dias úteis: atendimento em até 4h (quatro horas) após a solicitação;
b) Finais de semana, feriados, recesso, calamidade pública: atendimento em até 6h (seis
horas) ou no dia seguinte após a solicitação;
c) Noite e dias chuvosos: atendimento até o dia seguinte após a solicitação.

5 - LIMITE DE UTILIZAÇÃO E KM DOS SERVIÇOS______________________
Conforme contratação:

CATEGORIA

UTILIZAÇÃO (AO ANO - AA)

KM (QUILOMETRAGEM)

LEVE

3X aa

400

LEVE

3X aa

900
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PESADO

1X aa

200

PESADO

3X aa

200

PESADO

6X aa

200

PESADO

12X aa

200

PESADO

1X aa

400

PESADO

3X aa

400

PESADO

6X aa

400

PESADO

12X aa

400

PESADO

1X aa

900

PESADO

3X aa

900

PESADO

6X aa

900

PESADO

12X aa

900

PESADO

1X aa

1200

PESADO

3X aa

1200

PESADO

6X aa

1200

PESADO

12X aa

1.200

*A quilometragem considera todo o percurso do prestador contratado, desde
o local do evento até a oficina/pátio.

6 – POLÍTICA DE REEMBOLSO_________________________________________
Na hipótese de contratação de serviços pelo cooperado de forma particular, se caso não
houver disponibilidade
de
atendimento
na
localidade, a
AUTOBEM BRASIL
analisará excepcionalmente, a possibilidade de reembolso de qualquer despesa referente
aos serviços previstos neste MANUAL ASSISTÊNCIA 24H.
a) Somente serão reembolsados serviços previamente autorizados pela CENTRAL DE
ASSISTÊNCIA mediante protocolo gerado pelo sistema de atendimento.
b) Para solicitação de reembolso o cooperado deverá apresentar documento fiscal,
comprovando os gastos e documento de solicitação de reembolso preenchido e assinado
juntamente com autorização prévia da AUTOBEM BRASIL.
c) Os reembolsos serão pagos em um prazo de até 7 (sete) dias úteis, contados a partir da
data do recebimento dos documentos solicitados pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA. O prazo
para solicitação do reembolso é de até 30 (trinta) dias a partir da data de ocorrência do
evento.
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7 - DEFINIÇÕES E COBERTURAS
7.1 – DEFINIÇÕES
a) COOPERADO:
Entende-se por COOPERADO o proprietário devidamente regularizado, pessoa física ou
jurídica, do VEÍCULO PROTEGIDO.
b) PESSOA USUÁRIA:
Entende-se por PESSOA USUÁRIA, além do COOPERADO, os demais ocupantes desde que
sejam afetados por pane, acidente de trânsito, roubo ou furto do veículo protegido.
c) VEÍCULO PROTEGIDO:
Entende-se por VEÍCULO PROTEGIDO, o veículo cadastrado na PIP.
d) EVENTO:
Entende-se por EVENTO a ocorrência com o veículo de qualquer pane, acidente, bem como,
invalidez permanente e/ou falecimento.
e) PANE:
Entende-se por PANE, todo defeito espontâneo de origem elétrica ou mecânica que impeçam
a locomoção do veículo por seus próprios meios.
f) ACIDENTE:
Entende-se por ACIDENTE a ocorrência de qualquer fato danoso e imprevisível produzido
no VEÍCULO PROTEGIDO, tais como: colisão, tombamento e incêndio que provoque a
imobilização e impeça a locomoção do veículo por seus próprios meios.
g) CADASTRO:
Entende-se por CADASTRO o conjunto de informações relativas aos VEÍCULOS e
COOPERADOS.
7.2 – RESUMO DAS COBERTURAS
A) ASSISTÊNCIA AO VEÍCULO
1 – SOCORRO ELETRO/MECÂNICO
2 – REBOQUE
2.1 – PANE
2.2 – PÓS-SINISTRO
3 – CHAVEIRO
4 – TROCA DE PNEUS
B) ASSISTÊNCIA A PESSOAS
5 – TÁXI
6 – MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO
7 – HOSPEDAGEM
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8 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços relativos ao veículo protegido abrangem as modalidades previstas, que serão
prestadas conforme descritas abaixo, desde que respeitados as condições estabelecidas.
ASSISTÊNCIA AO VEÍCULOS DE CARGAS E IMPLEMENTOS
Importante: Quando o veículo cadastrado estiver carregado, a assistência será
fornecida somente após o COOPERADO realizar a remoção da carga existente sob
sua responsabilidade.
8.1) SOCORRO ELETRO / MECÂNICO
Na ocorrência de pane elétrica ou mecânica no veículo protegido, que impossibilite sua
locomoção por seu próprio meio.
Descrição do Serviço: Envio de um eletro/mecânico para o reparo do veículo no local do
evento e desde que tecnicamente possível.
Nota 1 – Este serviço cobre somente a mão de obra e deslocamento do prestador, até o
limite máximo no valor R$ 300,00 (trezentos reais).
Limites – Conforme o plano contratado.
8.2) REBOQUE
8.2.1. REBOQUE PÓS-PANE
Na ocorrência de pane elétrica ou mecânica será disponibilizado o reboque do veículo
protegido. Somente haverá o atendimento quando o veículo se encontrar desimpedido e
descarregado, mediante prévia autorização da CENTRAL DE ASSISTÊNCIA.
Descrição do Serviço: Remoção do veículo até oficina ou concessionária mais próxima
dentro do raio máximo de quilometragem contratado. Local de destino a ser indicado pelo
solicitante do serviço ou pessoa por ele indicada.
a) Caso exceda o limite de quilometragem contratada, o usuário será responsável pelo
pagamento do excedente de ida e volta do reboque.
b) Não havendo oficina em funcionamento, o veículo será rebocado e sua guarda será
providenciada até nova remoção ao destino escolhido.
c) Será de responsabilidade do cooperado a remoção de qualquer tipo de carga do veículo
protegido.
d) A utilização desse serviço respeitará o intervalo de 30 (trinta) dias e diretrizes previstas
no Regimento vigente.
Limites – Conforme o plano contratado
8.2.2. REBOQUE PÓS-SINISTRO
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Na ocorrência de colisão, tombamento, incêndio, roubo ou furto (localizado o veículo), e que
impossibilite o seu deslocamento por meios próprios.
Descrição do Serviço: A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA irá providenciar a remoção do veículo
protegido para base do prestador de serviço e posteriormente ser removido até a oficina
escolhida pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA ou pelo cooperado, conforme o limite máximo de
quilometragem contratada. Caso exceda o limite de quilometragem, o COOPERADO será
responsável pelo pagamento do custo excedente.
a) O cooperado se responsabilizará pela remoção de eventual carga transportada no veículo
antes da realização do reboque.
b) Será de responsabilidade do cooperado a liberação de quaisquer pendências financeiras,
autoridades policiais e documentações.
Limites – Conforme o plano contratado.
8.2.3. DESTOMBAMENTO E REBOQUE
Na ocorrência do tombamento do veículo protegido que impossibilite o seu deslocamento
por meios próprios.
Descrição do Serviço: A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA, irá providenciar o destombamento do
veículo e na sequência providenciar o reboque.
a) O serviço de destombamento e resgate com equipamentos especiais como: munck,
guindaste, entre outros, terá um valor limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
b) Se houver custo excedente será de responsabilidade do cooperado.
8.3) CHAVEIRO
Se o veículo não puder ser aberto e/ou acionado em razão da perda, extravio das chaves,
esquecimento no interior do veículo, ou sua quebra na fechadura ou ignição.
Descrição do Serviço: A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA irá enviar um chaveiro para a abertura
do veículo, retirada da chave quebrada na ignição ou na fechadura.
a) Este serviço só estará disponível para veículos que utilizem chaves tradicionais.
b) Não estão cobertas a confecção de chaves nem os custos de mão de obra e peças para
troca e conserto de fechadura ou ignição ou, em qualquer caso, para trancas e travas
auxiliares, tais como tampa de combustível, porta-malas e trava de direção.
c) O serviço será prestado apenas em áreas urbanas, onde haja prestadores disponíveis.
d) No caso de falta de estrutura local para abertura do veículo, este poderá ser removido
conforme cobertura do plano.
e) O custo desse serviço se limitará até o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
f) Este serviço poderá ser realizado através de reembolso, desde que comunicado e
previamente autorizado pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA.
Limites

– Conforme o plano contratado.

8.4) TROCA DE PNEU
Na ocorrência de dano aos pneus do veículo, estourado e furado.
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Descrição do Serviço: A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA irá providenciar o envio de um
profissional para efetuar a troca do pneu danificado pelo pneu sobressalente (estepe) do
veículo ou o reboque até um borracheiro capaz de consertar o dano no município de
ocorrência.
a) Este serviço será prestado desde que o cooperado disponha de pneu reserva em seu
veículo, em perfeitas condições de uso e ferramentas necessárias para tal.
b) Não estão cobertas pelo serviço, as despesas para conserto do pneu, câmara, aro e
qualquer outra peça relacionada com o evento.
c) O custo desse serviço se limitará até o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
d) Este serviço poderá ser realizado através de reembolso, desde que comunicado e
previamente autorizado pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA.
Limites – Conforme o plano contratado.
ASSISTÊNCIA A PESSOAS (Condutor e/ou passageiros)
Estas coberturas estarão condicionadas diretamente na ocorrência de Acidente,
Incêndio, Roubo ou Furto com o veículo protegido
8.5) TÁXI
Na ocorrência do evento (acidente, incêndio, roubo e/ou furto) com o veículo protegido,
dentro do município de domicílio do usuário.
Descrição do Serviço: A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA irá providenciar transporte por
aplicativo ou táxi (convencional) para retorno a sua residência no momento do evento,
estando em viagem para prosseguimento até hotel, rodoviária ou aeroporto, desde que tal
local escolhido esteja situado dentro do município ou até 50 km (cinquenta quilômetros) do
local da ocorrência do referido evento.
a) Esse serviço está condicionado à utilização do serviço de reboque e no momento da
ocorrência, não podendo ser agendado para outro dia.
b) Este serviço poderá ser realizado através de reembolso, desde que comunicado e
previamente autorizado pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA.
8.6) MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO
Na ocorrência do evento (acidente, incêndio, roubo e/ou furto) com o veículo protegido, fora
do município de residência, e havendo a necessidade do reparo ou conserto ser superior a
48h (quarenta e oito horas).
Descrição do Serviço: A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA irá providenciar um meio de transporte
mais adequado aos ocupantes do veículo para retorno ao endereço de domicílio cadastrado,
podendo ser transporte terrestre, passagens aéreas ou marítimo de classe econômica.
a) Considera-se meio de transporte adequado aquele que a CENTRAL DE ASSISTÊNCIA
julgar mais viável, levando em consideração a disponibilidade de acionamento de
prestador, tempo e custo.
b) O número de ocupantes, será limitado a capacidade máxima do veículo, estipulado pela
montadora.
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c) Quando o veículo do cooperado for destinado a transporte de passageiros, será
providenciado passagem apenas para o motorista do veículo.
d) Será de responsabilidade do cooperado custo com quaisquer valores excedentes.
e) Este serviço poderá ser realizado através de reembolso do valor aprovado, desde que
comunicado e previamente autorizado pela CENTRAL DE ASSISTÊNCIA.
8.7) HOSPEDAGEM

Na ocorrência de evento (acidente, incêndio, roubo e/ou furto) com o veículo
protegido, fora do município de residência, e havendo a necessidade do reparo ou
conserto ser superior a 48h (quarenta e oito horas).
Descrição do Serviço: A CENTRAL DE ASSISTÊNCIA irá providenciar para os ocupantes
do veículo, 01 (uma) diária de hotel em nossa rede credenciada.
a) Quando o veículo do cooperado for destinado a transporte de passageiros, será
providenciado apenas hospedagem para o motorista do veículo.
b) Fica como responsabilidade do cooperado todas as despesas não compreendidas no preço
da diária como gastos com restaurantes, frigobar, telefone, lavanderia etc.
Limite: no valor de até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por pessoa.

9) EXCLUSÕES
De caráter geral:
a) 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.
b) Eventos decorrentes de atos ou atividades das Forças Armadas ou de Força de Segurança
em tempos de guerra.
c) Roubo das bagagens e objetos pessoais deixados no interior do veículo;
d) Mercadorias transportadas no veículo.
e) Roubo de Macaco, chaves, catracas, cintas, lonas, e outros equipamentos.
Exclusões de assistência à conduta do COOPERADO:
a) Participações em apostas, prática de competições, provas de velocidade, duelos, crimes,
disputas, inclusive treinos preparatórios ou acidentes com veículos em decorrência destas
práticas;
b) Acidentes produzidos por ingestão de tóxicos, narcóticos ou bebidas alcoólicas;
c) Ação ou omissão do usuário causado por má fé;
d) Uso indevido do veículo ou condução do mesmo por pessoa não habilitada;
e) Ocorrências em estradas não pavimentadas, todavia o atendimento poderá ser realizado
se caso a assistência localizar um prestador disponível para atendê-lo.
f) Atendimento para veículos em trânsito por estradas não abertas ao tráfego regular de
veículos, vias clandestinas, trilhas ou caminhos de difícil acesso, caminhos impedidos ou
compostos de areia.
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g) Envolvimento de terceiros em acidentes, mesmo que o cooperado reconheça sua
responsabilidade.
h) Assistências em que o cooperado oculte informações necessárias para a prestação do
serviço ou descaracterização intencional do evento.
Exclusões de Assistência a Veículo:
a) Falta de manutenção do veículo;
b) Veículo em desrespeito às normas de segurança recomendadas pelo fabricante ou
autoridades;
c) Assistência para panes repetitivas;
d) Gastos com combustível;
e) Reparações ou roubo de acessórios do veículo;
f) Veículos carregados, sendo a eventual remoção da carga de total responsabilidade
do usuário;
g) Desatrelamento de carreta.
h) Traslado e transbordo, não sendo removidos em nenhuma hipótese, veículos de oficina,
concessionárias ou local seguro para outro destino, logo, a eventual remoção é de total
responsabilidade do cooperado;
i) Qualquer tipo de conserto definitivo do veículo seja ele no local do evento ou fora
dele;
j) Evento ocorrido fora de estrada, ruas ou em rodovias estranhas ao sistema viário
regular;
k) Acionamento dos serviços de emergência em sequências à re-chamada para correção de
defeito ou vício também conhecida como “recall” por parte do fabricante do veículo;
l) Não haverá liberação para utilização de equipamentos especiais para resgate do veículo,
tais como munck e guindaste, entre outros, exceto em caso de acidente;
m) Em caso de acidente, onde o cooperado esteja inadimplente no dia do evento não haverá
liberação de guincho bem como de equipamentos especiais para resgate do veículo, tais
como munck, guindaste entre outros;
n) Ocorrência fora das condições definidas neste MANUAL ASSISTÊNCIA 24H;
o) Veículos atolados.
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CENTRAL DE ATENDIMENTO
E OUVIDORIA

CANAL DE DENÚNCIA

0800 602 2073

0800 500 9978
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