
Prontos para o amanhã

Assistência 24 horas

Manual de Serviços



Usufrua todas as vantagens
e benefícios de ter o
Seguro Auto AIG

Bem Vindo!

Este é o seu Manual de Serviços - Assistência 24 horas.
Aqui você encontra as informações referentes à garantia da sua 
assistência. Mas atenção: verifique qual assistência que você 
contratou, pois esse manual contém informações gerais para todos os 
tipos de planos.
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1.   1  Garantias do Plano Gratuito
 (exclusivas para o veículo)

1.1.1 Riscos Cobertos

Esta cobertura garante a realização dos seguintes serviços:

1.1.1.1 Socorro mecânico

No caso em que o veículo segurado não puder circular em  
decorrência de pane mecânica ou elétrica, a Assistência 24 horas 
providenciará o reparo emergencial provisório do veículo no local, 
quando possível. Para abertura do veículo ou troca de pneus 
avariados, a Assistência 24 horas enviará o profissional para que o 
veículo possa sair da situação emergencial.
Caso não seja possível resolver a situação no local, o veículo será 
rebocado até o endereço indicado pelo Segurado, respeitando o limite 
de 300 km (trezentos quilômetros).

Limite de utilização: Limitado a 03 (três) utilizações durante a vigência 
da apólice. 

Importante: Não estão cobertas as despesas com peças para 
conserto do veículo, bem como troca e conserto de fechadura, 
ignição e trancas que estejam danificadas. A Assistência se 
responsabiliza apenas pelas despesas com mão-de-obra do prestador, 
no momento do atendimento emergencial. Qualquer despesa relativa 
à reposição de peças será de responsabilidade do Segurado.

1.1.1.2 Reboque do veículo segurado

No caso em que o veículo segurado estiver impossibilitado de 
locomoção por ocorrência de pane elétrica ou mecânica, falta de 
combustível, necessidade de troca de pneus, acidente, incêndio ou 



problema com as chaves do veículo, o qual não foi possível a 
resolução pelo socorro mecânico, será providenciado o envio do
reboque que transportará o veículo até a oficina ou outro local 
apropriado mais próximo, até o raio máximo contratado.
Entende-se por raio a distância de ida até o destino escolhido. Caso 
exceda o limite contratado, o Segurado será responsável pela 
quilometragem excedente de ida e volta do reboque.

Limite de utilização: Até 300 km (trezentos quilômetros),
a partir do local do evento. Limitado a 03 (três) utilizações
durante a vigência da apólice. Em caso de falta de
combustível (pane seca), será limitado a 02 (duas)
utilizações durante a vigência.

1.1.1.3 Reintegração

Se o limite de utilizações for excedido em quaisquer serviços, este 
plano não poderá ser reintegrado. Para que a Assistência 24 horas 
seja restabelecida, o Segurado poderá contratar os planos Prata, Ouro 
ou Diamante.
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1.2.    Garantias do Plano Bronze

1.2.1. Riscos Cobertos

Essas garantias abrangem os serviços de assistência ao veículo e às 
pessoas, com limites de utilização mais abrangentes em relação à 
cobertura Gratuita.

1.2.1.1. Socorro mecânico

No caso em que o veículo segurado não puder circular em 
decorrência de pane mecânica ou elétrica, a Assistência 24 horas 
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providenciará o reparo emergencial provisório do veículo no local, 
quando possível. Para abertura do veículo ou troca de pneus 
avariados, a Assistência 24 horas enviará o profissional para que o 
veículo possa sair da situação emergencial.
Caso não seja possível resolver a situação no local, o veículo será 
rebocado até o endereço indicado pelo Segurado, respeitando o limite 
de 300 km (trezentos quilômetros).

Limite de utilização: Limitado a 05 (cinco) utilizações durante a 
vigência da apólice.

Importante: Não estão cobertas as despesas com peças para 
conserto do veículo, bem como troca e conserto de fechadura, 
ignição e trancas que estejam danificadas. A Assistência se 
responsabiliza apenas pelas despesas com mão-de-obra do prestador, 
no momento do atendimento emergencial. Qualquer despesa relativa 
à reposição de peças será de responsabilidade do Segurado.

1.2.1.2. Reboque do veículo segurado

No caso em que o veículo segurado estiver impossibilitado de 
locomoção por ocorrência de pane elétrica ou mecânica, falta de 
combustível, necessidade de troca de pneus, acidente, incêndio ou 
problema com as chaves do veículo, o qual não foi possível a 
resolução pelo socorro mecânico, será providenciado envio do 
reboque que transportará o veículo até a oficina ou outro local 
apropriado mais próximo, até o raio máximo contratado.

Entende-se por raio a distância de ida até o destino escolhido. Caso 
exceda o limite contratado, o Segurado será responsável pela 
quilometragem excedente de ida e volta do reboque.

Limite de utilização: Até 300 km (trezentos quilômetros) a partir do 
local do evento. Limitado a 05 (cinco) utilizações durante a vigência da 
apólice. Em caso de falta de combustível (pane seca), será limitado a 
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02 (duas) utilizações durante a vigência.

1.2.1.3. Táxi ou meio de transporte alternativo para a continuação 
da jornada ou retorno ao domicílio

Será disponibilizado o serviço de táxi para o segurado e seus
acompanhantes em caso de pane ou sinistro com o veículo
segurado (levando-se em conta a capacidade legal do veículo), para 
o retorno ao seu domicílio ou continuação da viagem, quando o local 
do evento for até 300 km (trezentos quilômetros) do domicílio do 
Segurado ou do destino final. Quando o local do evento for superior a 
300 km (trezentos quilômetros), será disponibilizado um meio de 
transporte alternativo, a critério da Assistência 24 horas, podendo ser 
um transporte aéreo em classe econômica, rodoviário ou urbano.

Limite de utilização: Meio de Transporte Alternativo a critério da 
Assistência 24 horas, limitado a 05 (cinco) utilizações durante a 
vigência da apólice.

1.2.1.4. Transporte do Segurado para buscar o veículo pronto na 
oficina ou após a sua recuperação em caso de Roubo e Furto

Após o conserto do veículo segurado ou a localização do mesmo após 
roubo ou furto, a Assistência colocará à disposição do Segurado e de 
mais um acompanhante o meio de transporte mais indicado para a 
recuperação do veículo, podendo ser transporte aéreo em classe 
econômica, rodoviário ou urbano (táxi), a critério da
Assistência 24 horas, para buscar o veículo pronto na oficina ou 
recuperado. Este serviço poderá combinar mais de um dos meios de 
transportes mencionados. Este serviço não será fornecido quando a 
ocorrência se der no Município de domicílio do Segurado e seu veículo 
for removido a outro município para conserto.

Limite de utilização: Limitado a 05 (cinco) utilizações durante a 
vigência da apólice.
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1.2.1.5. Depósito ou Guarda do veículo reparado ou recuperado

Em caso de acidente ou roubo/furto localizado onde o veículo 
segurado seja rebocado pelas Autoridades Competentes devido a ele 
ficar impossibilitado de se locomover por meios próprios, os gastos 
com sua permanência nos pátios de estacionamento ficarão por conta 
da Assistência 24 horas.

Limite de utilização: Valor máximo de R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) por evento. Limitado a 05 (cinco) utilizações durante a vigência 
da apólice.

1.2.1.6. Leva e Traz para 1ª Revisão 0 km

Serviço de Leva e Traz concedido para levar o veículo segurado até a 
concessionária e, depois de realizado o serviço, devolvê-lo para o 
domicílio do Segurado nos casos de 1ª revisão do veículo zero km.

Condições para utilização do serviço:

a) Reboque para levar e trazer o veículo; ou
b) Táxi para levar e trazer o Segurado; ou
c) Utilizar um acionamento de reboque e outro de táxi, desde que 

pertencentes ao mesmo evento.

Limite de utilização: Limitado a até 60 km (sessenta quilômetros)
e 01 (uma) utilização por vigência.

1.2.1.7. Reintegração

Se o limite de utilizações for excedido em quaisquer serviços, este 
plano não poderá ser reintegrado. Para que a Assistência 24 horas 
seja restabelecida, o Segurado poderá contratar os planos Ouro ou 
Diamante.
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1.3.   Garantias do Plano Prata

1.3.1. Riscos Cobertos

Essas garantias abrangem os serviços de assistência ao veículo e às 
pessoas, com limites de utilização mais abrangentes em relação à 
cobertura Gratuita.

1.3.1.1. Socorro mecânico

No caso em que o veículo segurado não puder circular em 
decorrência de pane mecânica ou elétrica, a Assistência 24 horas 
providenciará o reparo emergencial provisório do veículo no local, 
quando possível. Para abertura do veículo ou troca de pneus 
avariados, a Assistência 24 horas enviará o profissional para que o 
veículo possa sair da situação emergencial.
Caso não seja possível resolver a situação no local, o veículo será 
rebocado até o endereço indicado pelo Segurado, respeitando o limite 
de 500 km (quinhentos quilômetros).

Limite de utilização: Limitado a 05 (cinco) utilizações durante a 
vigência da apólice.

Importante: Não estão cobertas as despesas com peças para 
conserto do veículo, bem como troca e conserto de fechadura, 
ignição e trancas que estejam danificadas. A Assistência se 
responsabiliza apenas pelas despesas com mão-de-obra do prestador, 
no momento do atendimento emergencial. Qualquer despesa relativa 
à reposição de peças será de responsabilidade do Segurado.

1.3.1.2. Reboque do veículo segurado

No caso em que o veículo segurado estiver impossibilitado de 
locomoção por ocorrência de pane elétrica ou mecânica, falta de 
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combustível, necessidade de troca de pneus, acidente, incêndio ou 
problema com as chaves do veículo, o qual não foi possível a 
resolução pelo socorro mecânico, será providenciado envio do 
reboque que transportará o veículo até a oficina ou outro local 
apropriado mais próximo, até o raio máximo contratado.

Entende-se por raio a distância de ida até o destino escolhido. Caso 
exceda o limite contratado, o Segurado será responsável pela 
quilometragem excedente de ida e volta do reboque.

Limite de utilização: Até 500 km (quinhentos quilômetros) a partir do 
local do evento. Limitado a 05 (cinco) utilizações durante a vigência da 
apólice. Em caso de falta de combustível (pane seca), será limitado a 
02 (duas) utilizações durante a vigência.

1.3.1.3. Táxi ou meio de transporte alternativo para a continuação 
da jornada ou retorno ao domicílio

Será disponibilizado o serviço de táxi para o segurado e seus 
acompanhantes em caso de pane ou sinistro com o veículo segurado 
(levando-se em conta a capacidade legal do veículo), para o retorno 
ao seu domicílio ou continuação da viagem, quando o local do evento 
for até 300 km (trezentos quilômetros) do domicílio do Segurado ou 
do destino final. Quando o local do evento for superior a 300 km 
(trezentos quilômetros), será disponibilizado um meio de transporte 
alternativo, a critério da Assistência 24 horas, podendo ser um 
transporte aéreo em classe econômica, rodoviário ou urbano.

Limite de utilização: Meio de Transporte Alternativo a critério da 
Assistência 24 horas, limitado a 05 (cinco) utilizações durante a 
vigência da apólice.

1.3.1.4. Transporte do Segurado para buscar o veículo pronto na 
oficina ou após a sua recuperação em caso de Roubo e Furto
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Após o conserto do veículo segurado ou a localização do mesmo após 
roubo ou furto, a Assistência colocará à disposição do Segurado e de 
mais um acompanhante o meio de transporte mais indicado para a 
recuperação do veículo, podendo ser transporte aéreo em classe 
econômica, rodoviário ou urbano (táxi), a critério da
Assistência 24 horas, para buscar o veículo pronto na oficina ou 
recuperado. Este serviço poderá combinar mais de um dos meios de 
transportes mencionados. Este serviço não será fornecido quando a 
ocorrência se der no Município de domicílio do Segurado e seu veículo 
for removido a outro município para conserto.

Limite de utilização: Limitado a 05 (cinco) utilizações durante a 
vigência da apólice.

1.3.1.5. Depósito ou Guarda do veículo reparado ou recuperado

Em caso de acidente ou roubo/furto localizado onde o veículo 
segurado seja rebocado pelas Autoridades Competentes devido a ele 
ficar impossibilitado de se locomover por meios próprios, os gastos 
com sua permanência nos pátios de estacionamento ficarão por conta 
da Assistência 24 horas.

Limite de utilização: Valor máximo de R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) por evento. Limitado a 05 (cinco) utilizações durante a vigência 
da apólice.

1.3.1.6. Leva e Traz para 1ª Revisão 0 km

Serviço de Leva e Traz concedido para levar o veículo segurado até a 
concessionária e, depois de realizado o serviço, devolvê-lo para o 
domicílio do Segurado nos casos de 1ª revisão do veículo zero km.

Condições para utilização do serviço:

a) Reboque para levar e trazer o veículo; ou
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b) Táxi para levar e trazer o Segurado; ou
c) Utilizar um acionamento de reboque e outro de táxi, desde que 

pertencentes ao mesmo evento.

Limite de utilização: Limitado a até 60 km (sessenta quilômetros)
e 01 (uma) utilização por vigência.

1.3.1.7. Reintegração

Se o limite de utilizações for excedido em quaisquer serviços, este 
plano não poderá ser reintegrado. Para que a Assistência 24 horas 
seja restabelecida, o Segurado poderá contratar os planos Ouro ou 
Diamante.

1.4.   Garantias do Plano Ouro

1.4.1. Riscos Cobertos

Esta cobertura garante a mão-de-obra na realização dos seguintes 
serviços:

1.4.1.1. Socorro mecânico

No caso em que o veículo segurado não puder circular em 
decorrência de pane mecânica ou elétrica, a Assistência 24 horas 
providenciará o reparo emergencial provisório do veículo no local, 
quando possível. Para abertura do veículo ou troca de pneus 
avariados, a Assistência 24 horas enviará o profissional para que o 
veículo possa sair da situação emergencial. Caso não seja possível 
resolver a situação no local, o veículo será rebocado até o endereço 
indicado pelo segurado, respeitando o limite de 500 km (quinhentos 
quilômetros).
Limite de utilização: Limitado a 07 (sete) utilizações durante a vigência 
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da apólice.
Importante: Não estão cobertas as despesas com peças para conserto 
do veículo, bem como troca e conserto de fechadura, ignição e trancas 
que estejam danificadas. A Assistência se responsabiliza apenas pelas 
despesas com mão-de-obra do prestador, no momento do 
atendimento emergencial. Qualquer despesa relativa à reposição de 
peças será de responsabilidade do Segurado.

1.4.1.2. Reboque do veículo segurado

No caso em que o veículo segurado estiver impossibilitado de 
locomoção por ocorrência de pane elétrica ou mecânica, falta de 
combustível, necessidade de troca de pneus, acidente, incêndio ou 
problemas com as chaves do veículo, o qual não foi possível a 
resolução pelo socorro mecânico, será providenciado envio do
reboque que transportará o veículo até a oficina ou outro local 
apropriado mais próximo, até o raio máximo contratado. Entende-se 
por raio a distância de ida até o destino escolhido. Caso exceda o 
limite, o Segurado será responsável pela quilometragem excedente de 
ida e volta do reboque.

Limite de utilização: Até 500 km (quinhentos quilômetros) a partir do 
local do evento. Limitado a 07 (sete) utilizações durante a vigência da 
apólice. Em caso de falta de combustível (pane seca) será limitado a 
03 (três) utilizações durante a vigência.

1.4.1.3. Táxi ou meio de transporte alternativo para a continuação 
da jornada ou retorno ao domicílio

Será disponibilizado o serviço de táxi para o Segurado e seus 
acompanhantes em caso de pane ou sinistro com o veículo segurado 
(levando-se em conta a capacidade legal do veículo), para o retorno 
ao seu domicílio ou continuação da viagem, quando o local do evento 
for até 500 km (quinhentos quilômetros) do domicílio do Segurado ou 
do destino final. Quando o local do evento for superior a 500 km 
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(quinhentos quilômetros) será disponibilizado um meio de transporte 
alternativo, a critério da Assistência 24 horas, podendo ser um
transporte aéreo em classe econômica, rodoviário ou urbano.

Limite de utilização: Meio de Transporte Alternativo a critério da 
Assistência 24 horas limitado a 07 (sete) utilizações durante a vigência 
da apólice.

1.4.1.4. Transporte do Segurado para buscar o veículo pronto na 
oficina ou após a sua recuperação em caso de Roubo e Furto

Após o conserto do veículo segurado ou localização do mesmo após 
roubo ou furto, a Assistência colocará à disposição do Segurado e de 
mais um acompanhante o meio de transporte mais indicado para a 
recuperação do veículo, podendo ser transporte aéreo em classe 
econômica, rodoviário ou urbano (táxi), a critério da Assistência 24 
horas, para buscar o veículo pronto na oficina ou recuperado.
Este serviço poderá combinar mais de um dos meios de transportes 
mencionados.
Este serviço não será fornecido quando a ocorrência se der no 
município de domicílio do Segurado e seu veículo for removido a outro 
município para conserto.

Limite de utilização: Limitado a 07 (sete) utilizações durante a vigência 
da apólice.

1.4.1.5. Depósito ou Guarda do veículo reparado ou recuperado

Em caso de acidente ou roubo/furto/incêndio localizado em que o 
veículo segurado seja rebocado pelas Autoridades Competentes 
devido a ele ficar impossibilitado de se locomover por meios próprios, 
ou o conserto já tenha sido finalizado e ele ainda esteja na oficina, os 
gastos com sua permanência nos pátios de estacionamento
ficarão por conta da Assistência 24 horas.
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Limite de utilização: Valor máximo R$ 200,00 (duzentos reais) por 
evento. Limitado a 07 (sete) utilizações durante a vigência da apólice.

1.4.1.6. Lavagem e higienização do veículo

Quando o veículo segurado se envolver em uma enchente ou 
inundação, devidamente comprovada e desde que o atendimento seja 
solicitado em até 72 (setenta e duas) horas úteis após o evento ou 
conforme determinação da AIG, a Assistência providenciará a limpeza 
e a higienização das partes afetadas do veículo.

A Assistência realizará o atendimento definido nesta proposta desde 
que o veículo não tenha sofrido danos ou avarias de componentes 
elétricos ou mecânicos em decorrência do evento previsto e que 
impossibilitem ou dificultem a locomoção do veículo.

Após atendimento da Central, o prazo para a entrada na rede 
indicada poderá variar, conforme a disponibilidade local, em no 
máximo até 10 (dez) dias de espera. Caso este prazo seja superior a 2 
(dois) dias, o Segurado poderá executar o serviço de lavagem por 
conta própria, mediante prévia autorização da Assistência, podendo 
solicitar o reembolso posteriormente.
Por ser um serviço que envolve um trabalho manual e detalhado, o 
prazo é mais longo que as lavagens normais. O prazo máximo para 
conclusão do serviço é de 5 (cinco) dias úteis.

Essa cobertura não possui o serviço de “leva e traz”, sendo
responsabilidade pelo transporte do veículo até o local para a 
lavagem e posterior retirada, exclusivamente do Segurado.

Importante:
a) Para esse serviço, o índice pluviométrico mínimo que dará direito a 

Assistência será de 35 mm (trinta e cinco milímetros) para Grandes 
Cidades (acima de 500 mil habitantes) e 50 mm (cinquenta 
milímetros) para as demais cidades, comprovados pela SOMAR 
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METEOROLOGIA.
b) A responsabilidade da Assistência será trocar a forração e os feltros 

danificados pela água, limpar e higienizar áreas internas e externas 
do veículo, bem como tapetes e carpetes, excluindo: componentes 
elétricos e mecânicos. Não haverá troca de nenhum item (exceto 
forração e feltros) nem conserto de qualquer componente do 
veículo. A limpeza dos bancos envolverá apenas a higienização da 
parte externa, ou seja, não haverá recuperação de seus 
componentes internos.

c) Nas cidades sem infraestrutura ou rede credenciada, será oferecido 
reembolso mediante prévia autorização da Central de Atendimento, 
até o limite de R$ 300,00 (trezentos reais). O Segurado deverá 
obrigatoriamente ligar para a Central solicitando autorização antes 
de utilizar o serviço por conta própria. O prazo para reembolso 
após recebimento da Nota Fiscal será de até 10 (dez) dias úteis.

d) Não serão reembolsados valores sem prévia autorização da Central 
de Atendimento.

e) Esse serviço é destinado à limpeza do veículo envolvido em evento 
previsto,desde que este tenha sido atingido no máximo até a 
estrutura do assoalho. Caso tenha sido atingido acima do assoalho, 
não será possível a prestação do serviço.

Não estão cobertos por esta assistência:

 Mão-de-obra para desmontagem dos bancos que exija serviço 
de limpeza dos componentes internos,caso estes tenham sido 
atingidos pela água;

 Limpeza de veículos impossibilitados de locomoção por seus 
próprios meios;

 Serviços providenciados diretamente pelo Segurado ou terceiros, 
sem prévio contato com a Central de Atendimento;

 Ocorrências fora dos âmbitos definidos;
 Mão-de-obra para reparação do veículo, substituição de peças;
 Mão-de-obra para limpeza da parte mecânica e/ou elétrica;
 Fornecimento de qualquer material destinado à reparação do 
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veículo;
 Serviços de assistência para terceiros.

Procedimento para Reembolso:
Nas cidades onde não houver infraestrutura de profissionais para a 
prestação do serviço contratado, o Segurado poderá tomar as devidas 
providências, desde que a Assistência tenha previamente autorizado. 
Todas as informações sobre o procedimento de reembolso serão 
fornecidas ao segurado pela Central de Atendimento.

Limite de utilização: Até R$ 300,00 (trezentos reais) por intervenção - 
Limitado a 07 (sete) utilizações durante a vigência da apólice.

1.4.1.7. Serviço de Despachante

Em caso de perda total do veículo segurado, quando solicitado, a 
Assistência providenciará e arcará com os custos de honorários para 
obtenção das certidões abaixo:
- Nada consta de furto – DRFA;
- Nada consta – DETRAN;
- Nada consta – DNER (veículo de outro município);
- Certidão negativa de recuperação do veículo – DRFA;

Todas as demais despesas, tais como: multas de trânsito, impostos, 
taxa de circulação, juros de mora e outras que não se relacionem 
com os serviços acima, correrão por conta do Segurado.

Em caso de vencimento ou na iminência de vencimento (30 dias de 
antecedência) da Carteira Nacional de Habilitação, a Assistência 
orientará o Segurado quanto aos procedimentos, documentos 
necessários e locais para o processo de renovação da CNH.
Os honorários dos despachantes são de responsabilidade da 
Assistência 24 horas, que fará a indicação dos profissionais mais 
próximos para a execução dos serviços. As taxas oficiais referentes a 
esse serviço são de responsabilidade do Segurado.
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Observações:
Esse serviço está disponível exclusivamente para as capitais.
Impreterivelmente as carteiras a serem renovadas deverão ser do 
mesmo Município.
Serviço válido apenas para o titular da Assistência 24 horas com CNH 
vencida ou a vencer em até 30 (trinta) dias.
Obrigatória a apresentação do cartão de identificação do Segurado, 
dentro da vigência do Contrato.

Limite de utilização: Limitado a 07 (sete) utilizações durante a vigência 
da apólice.

1.4.1.8. Hospedagem

Na hipótese de ocorrência de acidente de trânsito ou pane do veículo 
segurado e se o conserto demorar mais de um dia, ou ainda, nas 
situações em que a oficina não estiver aberta, será disponibilizado ao 
Segurado e a seus acompanhantes o serviço de hospedagem, desde 
que tenham sido assistidos pela Central de Atendimento no momento 
emergencial. Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o 
veículo estiver fora do município de residência do Segurado.
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Limite de Utilização: R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite 
de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por toda a estadia. Limitado 
a 07 (sete) utilizações durante a vigência.

1.4.1.9. Remoção médica após acidente

No caso em que ocorra acidente com o veículo segurado, após serem 
prestados os primeiros socorros e de acordo com avaliação de equipe 
médica, se houver a necessidade de remoção hospitalar do Segurado 
e/ou de seus acompanhantes até um local de atendimento médico 
mais apropriado, segundo avaliação médica da Assistência, será 
providenciada a remoção pelo meio de transporte mais compatível, ou 
seja, via UTI aérea, avião de linha regular, extra-seats, promoção de 
classe, ambulância UTI ou simples, com ou sem acompanhamento 
médico.

Limite de utilização: Até uma despesa máxima equivalente a R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por ocorrência. Limitado a 07 
(sete) utilizações durante a vigência da apólice.

1.4.1.10. Traslado de Corpos e Formalidades Legais

Na hipótese de falecimento do Segurado e/ou dos seus 
acompanhantes, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o 
veículo segurado, a Assistência providenciará o traslado de corpos,
fornecimento de esquife standard e as formalidades legais e solicitará 
o Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito para a liberação da 
cobertura. Esta cobertura somente poderá ser acionada se o veículo 
segurado estiver fora do município de residência do Segurado.

Limite de utilização: Limite de R$ 1.000,00 (mil reais) durante a 
vigência. Limitado a 07(sete) utilizações durante a vigência da apólice.

1.4.1.11. Leva e Traz para 1ª Revisão 0 km
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1.5.    Garantias do Plano Diamante

1.5.1. Riscos Cobertos
Esta cobertura garante a mão-de-obra na realização dos seguintes 
serviços:

1.5.1.1. Socorro mecânico
No caso em que o veículo segurado não puder circular em 
decorrência de pane mecânica ou elétrica, a Assistência 24 horas 
providenciará o reparo emergencial provisório do veículo no local, 
quando possível. Para abertura do veículo ou troca de pneus 
avariados, a Assistência 24 horas enviará o profissional para que o 
veículo possa sair da situação emergencial. Caso não seja possível 
resolver a situação no local, o veículo será rebocado até o endereço 

Serviço de Leva e Traz concedido para levar o veículo segurado até a 
concessionária e, depois de realizado o serviço, devolvê-lo para o 
domicílio do Segurado nos casos de 1ª revisão do veículo zero km.

Condições para utilização do serviço:
a) Reboque para levar e trazer o veículo; ou
b) Táxi para levar e trazer o Segurado; ou
c) Utilizar um acionamento de reboque e outro de táxi, desde que 

pertencentes ao mesmo evento.

Limite de utilização: Limitado a até 60 km (sessenta quilômetros) e 01 
(uma) utilização por vigência da apólice.

1.4.1.12. Reintegração

Se o limite de utilizações for excedido em quaisquer serviços, este 
plano não poderá ser reintegrado. Para que a Assistência 24 horas 
seja restabelecida, o Segurado poderá contratar o plano Diamante.
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indicado pelo Segurado.

Limite de utilização: Ilimitado durante a vigência da apólice.

Não estão cobertas as despesas com peças para conserto do 
veículo, bem como troca e conserto de fechadura, ignição e trancas 
que estejam danificadas. A Assistência se responsabiliza apenas pelas 
despesas com mão-de-obra do prestador, no momento do 
atendimento emergencial. Qualquer despesa relativa à reposição de 
peças será de responsabilidade do segurado.

1.5.1.2. Reboque do veículo
No caso em que o veículo segurado estiver impossibilitado de 
locomoção por ocorrência de pane elétrica ou mecânica, falta de 
combustível, necessidade de troca de pneus, acidente, incêndio ou 
problemas com as chaves do veículo, o qual não foi possível a 
resolução pelo socorro mecânico, será providenciado envio do 
reboque que transportará o veículo até a oficina ou outro local 
apropriado mais próximo.

Limite de utilização: Ilimitado durante a vigência da apólice.
Em caso de falta de combustível (pane seca), será limitado a 03 (três)
utilizações durante a vigência.

1.5.1.3. Táxi ou meio de transporte alternativo para a continuação 
da jornada ou retorno ao domicílio

Será disponibilizado o serviço de táxi ou um meio de transporte 
alternativo, podendo ser transporte aéreo em classe econômica ou 
rodoviário, a critério da Assistência 24 horas, para o segurado e seus 
acompanhantes em caso de pane ou sinistro com veículo segurado, 
para o retorno ao domicílio ou a continuação da jornada.

Limite de utilização: Meio de Transporte Alternativo a critério da 
Assistência 24 horas, Ilimitado durante a vigência da apólice.
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1.5.1.4. Transporte do Segurado para buscar o veículo pronto na 
oficina ou após a sua recuperação em caso de Roubo e Furto

Após o conserto do veículo segurado ou localização do mesmo após 
roubo ou furto, a Assistência colocará à disposição do Segurado e de 
mais um acompanhante o meio de transporte mais indicado para a 
recuperação do veículo, podendo ser transporte aéreo em classe 
econômica, rodoviário ou urbano (táxi), a critério da Assistência 24 
horas, para buscar o veículo pronto na oficina ou recuperado.

Este serviço poderá combinar mais de um dos meios de transportes 
mencionados.
Este serviço não será fornecido quando a ocorrência se der no 
município de domicílio do Segurado e seu veículo for removido a outro 
município para conserto.
Limite de utilização: Ilimitado durante a vigência da apólice.

1.5.1.5. Depósito ou Guarda do veículo reparado ou recuperado

Em caso de acidente ou roubo/furto localizado em que o veículo
segurado seja rebocado pelas Autoridades Competentes devido a ele 
ficar impossibilitado de se locomover por meios próprios, os gastos 
com sua permanência nos pátios de estacionamento ficarão por conta 
da Assistência.

Limite de utilização: máximo R$ 400,00 (quatrocentos reais) por 
evento. Ilimitado durante a vigência da apólice.

1.5.1.6. Motorista Parceiro

Se o motorista do veículo segurado não se sentir em condições físicas 
ou psicológicas de conduzir o veículo para seu retorno à residência e 
não havendo em sua companhia outra pessoa habilitada em 
condições de substituí-lo, será fornecido um motorista para conduzir o 
veículo e seu condutor de volta à sua residência e estacioná-lo, 
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conforme indicação do mesmo ou de seu representante.

Caso o condutor não esteja em condições de indicar onde estacionar 
o veículo e de guardar as chaves do mesmo, o motorista enviado pela 
Assistência estacionará o veículo em local seguro, próximo à 
residência do condutor, informando a familiares, porteiro do prédio ou 
a algum responsável a localização do veículo, entregando as
chaves, mediante protocolo.

A garantia será válida somente se o veículo estiver em condições de 
trafegar conforme as exigências das normas oficiais de trânsito e se 
forem apresentados os documentos do veículo ao motorista enviado 
pela Assistência.

Limite de utilização: Limitado a 03 (três) utilizações durante a vigência.

1.5.1.7. Lavagem e higienização do veículo

Quando o veículo segurado se envolver em uma enchente ou 
inundação, devidamente comprovada e desde que o atendimento seja 
solicitado em até 72 (setenta e duas) horas úteis após o evento ou 
conforme determinação da AIG, a Assistência providenciará a limpeza 
e a higienização das partes afetadas do veículo.

A Assistência realizará o atendimento desde que o veículo não tenha 
sofrido danos ou avarias de componentes elétricos ou mecânicos em 
decorrência do evento previsto e que impossibilitem ou dificultem a 
locomoção do veículo.

Após atendimento da Central, o prazo para a entrada na rede 
indicada poderá variar, conforme a disponibilidade local, em no 
máximo até 10 (dez) dias de espera.
Caso este prazo seja superior a 2 (dois) dias, o Segurado poderá 
executar o serviço de lavagem por conta própria, mediante prévia 
autorização da Assistência, podendo solicitar o reembolso 
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posteriormente.
Por ser um serviço que envolve um trabalho manual e detalhado, o 
prazo é mais longo que as lavagens normais. O prazo máximo para 
conclusão do serviço é de 5 (cinco) dias úteis.
Essa cobertura não possui o serviço de “leva e traz”, sendo 
responsabilidadeexclusiva do Segurado o transporte do veículo até o 
local para a lavagem e posterior retirada do mesmo.

Importante:
a) Para esse serviço, o índice pluviométrico mínimo que dará direito a 

assistência será de 35 mm (trinta e cinco milímetros) para Grandes 
Cidades (acima de 500 mil habitantes) e 50 mm (cinquenta 
milímetros) para as demais cidades, comprovados pela SOMAR 
METEOROLOGIA.

b) A responsabilidade da Assistência será trocar a forração e os feltros 
danificados pela água, limpar e higienizar áreas internas e externas 
do veículo, bem como tapetes e carpetes, excluindo: componentes 
elétricos e mecânicos. Não haverá troca de nenhum item (exceto 
forração e feltros) e nem conserto de qualquer componente do 
veículo. A limpeza dos bancos envolverá apenas a higienização da 
parte externa, ou seja, não haverá recuperação de seus 
componentes internos.

c) Nas cidades sem infraestrutura ou rede credenciada, será oferecido 
reembolso mediante prévia autorização da Central de Atendimento, 
até o limite de R$ 300,00 (trezentos reais). O Segurado deverá 
obrigatoriamente ligar para a Central solicitando autorização antes 
de utilizar o serviço por conta própria. O prazo para reembolso 
após recebimento da Nota Fiscal será de até 10 (dez) dias úteis.

d) Não serão reembolsados valores sem prévia autorização da Central 
de Atendimento.

e) Esse serviço é destinado à limpeza do veículo envolvido em evento 
previsto, desde que este tenha sido atingido no máximo até a 
estrutura do assoalho. Caso tenha sido atingido acima do assoalho, 
não será possível a prestação do serviço.
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Não estão cobertos por esta assistência:

 Mão-de-obra para desmontagem dos bancos que exija serviço 
de

 limpeza dos componentes internos, caso estes tenham sido 
atingidos pela água;

 Limpeza de veículos impossibilitados de locomoção por seus 
próprios meios;

 Serviços providenciados diretamente pelo Segurado ou terceiros, 
sem prévio contato com Central de Atendimento;

 Ocorrências fora dos âmbitos definidos;
 Mão-de-obra para reparação do veículo, substituição de peças;
 Mão-de-obra para limpeza da parte mecânica e/ou elétrica;
 Fornecimento de qualquer material destinado à reparação do 

veículo;
 Serviços de assistência para terceiros.

Procedimento para reembolso:

Nas cidades onde não houver infraestrutura de profissionais para a 
prestação do serviço contratado, o Segurado poderá contratar o 
serviço particular, desde que a Assistência tenha previamente 
autorizado. Todas as informações sobre o procedimento de reembolso 
serão fornecidas ao segurado pela Central de Atendimento.

Limite de utilização: Até R$ 300,00 (trezentos reais) por intervenção, 
ilimitado durante a vigência da apólice.

1.5.1.8. Serviço de Despachante

Em caso de perda total do veículo segurado, quando solicitado, a 
Assistência providenciará e arcará com os custos de honorários para 
obtenção das certidões abaixo:
- Nada consta de furto – DRFA;
- Nada consta – DETRAN;
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- Nada consta – DNER (veículo de outro município);
- Certidão negativa de recuperação do veículo – DRFA;
Todas as demais despesas, tais como: multas de trânsito, impostos, 
taxa de circulação, juros de mora e outras que não se relacionem 
com os serviços acima, correrão por conta do Segurado.

Em caso de vencimento ou na iminência de vencimento (30 dias de 
antecedência) da Carteira Nacional de Habilitação, a Assistência 
orientará o Segurado quanto aos procedimentos, documentos 
necessários e locais para o processo de renovação da CNH.
Os honorários dos despachantes são de responsabilidade da 
Assistência 24 horas, que fará a indicação dos profissionais mais 
próximos para a execução dos serviços. As taxas oficiais referentes a 
esse serviço são de responsabilidade do Segurado.

Observações:
Esse serviço está disponível exclusivamente para as capitais.
Impreterivelmente as carteiras a serem renovadas deverão ser do
mesmo município.
Serviço válido apenas para o titular da Assistência 24 horas com CNH 
vencida ou a vencer em até 30 (trinta) dias. Obrigatória a 
apresentação do cartão de identificação do Segurado, dentro da 
vigência do Contrato.

Limite de utilização: Ilimitado durante a vigência da apólice.

1.5.1.9. Hospedagem

Na hipótese de ocorrência de acidente de trânsito ou pane do veículo 
segurado e se o conserto demorar mais de um dia, ou ainda, nas 
situações em que a oficina não estiver aberta, será disponibilizado ao 
Segurado e a seus acompanhantes o serviço de hospedagem, desde 
que tenham sido assistidos pela Central de Atendimento no momento 
emergencial. Esta cobertura somente poderá ser acionada quando o 
veículo estiver fora do município de residência do Segurado.
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Limite de Utilização: R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia, até o 
limite de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por toda a estadia. 
Ilimitado durante a vigência da apólice. Não inclui despesas com 
alimentação ou extras que não façam parte da diária. Não inclui 
diárias para passageiros que excedam a capacidade legal do veículo.

1.5.1.10. Remoção médica após acidente 

No caso em que ocorra acidente com o veículo segurado, após serem 
prestados os primeiros socorros e de acordo com avaliação de equipe 
médica, se houver a necessidade de remoção hospitalar do Segurado 
ou de seus acompanhantes até um local de atendimento médico mais 
apropriado, segundo avaliação médica da Assistência, será 
providenciada a remoção pelo meio de transporte mais compatível, ou 
seja, via UTI aérea, avião de linha regular, extra-seats, promoção de
classe, ambulância UTI ou simples, com ou sem acompanhamento 
médico.

Limite de utilização: Até uma despesa máxima equivalente a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) por ocorrência. Ilimitado durante a vigência 
da apólice.

1.5.1.11. Traslados de corpos e Formalidades Legais

Na hipótese de falecimento do segurado e/ou dos seus 
acompanhantes, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o 
veículo segurado, a Assistência providenciará o traslado de corpos,
fornecimento de esquife standard e as formalidades legais e solicitará
o Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito para a liberação da
cobertura. Esta cobertura somente poderá ser acionada se o veículo
segurado estiver fora do município de residência do Segurado.

Limite de utilização: Limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) durante a 
vigência da apólice. Ilimitado durante a vigência da apólice.
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1.5.1.12. Leva e Traz para 1ª Revisão 0 km

Serviço de Leva e Traz concedido para levar o veículo segurado até a 
concessionária e, depois de realizado o serviço, devolvê-lo para o 
domicílio do Segurado nos casos de 1ª revisão do veículo zero km.

Condições para utilização do serviço:
a) Reboque para levar e trazer o veículo; ou
b) Táxi para levar e trazer o Segurado; ou
c) Utilizar um acionamento de reboque e outro de táxi, desde que 

pertencentes ao mesmo evento.
4.1.13. Serviços Residenciais
Serviços de Chaveiro, Eletricista, Help Desk entre outros constantes no 
item 6 deste manual. Não haverá reintegração para este plano.

2.    Personalização dos Planos

O cliente AIG poderá personalizar seus planos de Assistência 24 horas 
de acordo com as suas necessidades, por exemplo:
 O limite de quilometragem do Plano Bronze poderá ser estendido 

de 300 km (trezentos quilômetros) para 500 km (quinhentos 
quilômetros);

 Os serviços Residenciais também poderão ser contratados para os 
planos Prata e Ouro.
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3.   Serviços Residenciais

3.1. Chaveiro

Na hipótese de Evento Previsto (Arrombamento, Roubo ou Furto), se a 
residência cadastrada ficar vulnerável e for necessário o conserto de 
portas ou fechaduras, a Assistência se encarregará do envio de um 
profissional para o reparo provisório ou, se possível, o definitivo.

Na hipótese de Problema Emergencial (Perda, Quebra de chaves na 
fechadura, Roubo ou Furto de chaves) que impeça o acesso* do 
Segurado à residência, a Assistência se encarregará do envio de um 
chaveiro para realização do serviço, ou seja, abertura e 01 (uma) 
confecção de chave. Não está prevista para esse serviço a cópia de 
novas chaves.

*por acesso entende-se tanto a entrada como a saída do Segurado ao 
imóvel, caso este esteja com problemas na fechadura da porta externa 
ou sem as chaves (conforme eventos definidos acima).

Horário de Atendimento: 24 horas.

Observação: Os custos de execução do serviço que excederem os 
limites, assim como qualquer despesa com material, serão de 
responsabilidade exclusiva do Segurado.

Limite de utilização: Até R$ 200,00 (duzentos reais) para Evento 
Previsto e R$ 80,00 (oitenta reais) para Problema Emergencial - 
Limitado a 04 (quatro) utilizações durante a vigência da apólice.

3.2. Eletricista

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Elétricos), nos casos 
de tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis 
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danificados, chaves facas, troca de resistências de chuveiros ou 
torneiras elétricas (não blindados) decorrentes de problema funcional 
ou que possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia 
na rede de baixa tensão na residência. A Assistência se 
responsabilizará pelo envio de um profissional para conter a situação 
emergencial. Na hipótese de Evento Previsto (Raio, Dano Elétrico – 
caracterizado pela sobrecarga de energia), nos casos de falhas ou 
avarias nas instalações elétricas da residência cadastrada, ocasionada 
por raio ou sobrecarga de energia, que provoque a falta de energia 
no imóvel ou em alguma de suas dependências, a Assistência se 
responsabilizará pelo envio do profissional para realizar os reparos 
necessários ao restabelecimento da energia elétrica.

Estão excluídos: a troca de lâmpadas; os reparos em portões 
elétricos, alarmes, interfones, porteiros eletrônicos ou circuitos 
internos de segurança, elevadores, bombas d’água e antenas ou 
cabos de televisão; os reparos em aquecedores elétricos, a gás 
e/ou solares e suas instalações; o reparo de danos localizados fora 
do terreno ou área não pertencente ao imóvel; a substituição total 
ou parcial da fiação condutora e os reparos em equipamentos 
ligados a rede elétrica.

Limite de utilização: Até R$ 200,00 (duzentos reais) para Evento 
Previsto e R$ 100,00 (cem reais) para Problema Emergencial - 
Limitado a 04 (quatro) utilizações durante a vigência da apólice.

3.3. Hidráulica

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Hidráulicos) - 
vazamento em tubulações (aparentes) de 1 (uma) a 4 (quatro) 
polegadas, ou em dispositivos hidráulicos como: torneiras, sifões, 
chuveiros, válvulas de descarga, registro, entupimento de ramais 
internos em pias, vasos sanitários e tanques. Desde que não haja 
necessidade de utilização de qualquer equipamento de detecção 
eletrônica, a Assistência arcará com o custo de mão-de-obra para a 



30

contenção emergencial. Este serviço não cobre tubulações de esgoto e 
caixas de gordura que venham a acarretar alagamento no imóvel.

Na hipótese de Alagamento (conforme descrito nas definições), nos 
casos em que o imóvel estiver alagado ou em risco de alagamento em 
função de eventos súbitos e fortuitos, alheios à vontade do Segurado. 
Para essa situação a Assistência enviará um profissional para conter 
provisoriamente a situação de alagamento.

Importante: Para o fornecimento de Assistência, só será considerado 
alagamento quando este for causado por ruptura de canos ou 
entupimento de ramais internos da tubulação, sem a intenção do 
Segurado, e desde que não sejam tubulações da rede de esgoto ou 
caixa de gorduras.

Exclusão: Para os casos de inundação, enchentes ou eventos da 
natureza, a Assistência não fornecerá o serviço.

Estão excluídos: os reparos em tubulações de cobre; os reparos em
equipamentos de pressurização, os reparos provenientes da 
deterioração e/ou corrosão das tubulações; os reparos por 
infiltrações de água a partir de pisos, lajes ou qualquer outra 
infiltração da estrutura predial; os vazamentos em tubulações 
cerâmicas (manilhas); os vazamentos em tubulações de gás; a 
limpeza, troca ou reparo de caixa d’água; os reparos em banheira 
de hidromassagem ou similar e suas tubulações; os reparos em 
tubulações ou equipamentos pertencentes a piscinas; os reparos 
em aquecedores de água elétricos, a gás e ou solares e suas 
tubulações; os reparos em prumadas (colunas de edifícios) de 
águas frias, quentes, pluviais ou de esgotos; os reparos que 
venham exigir a interrupção do fornecimento comum de água a 
condôminos ou a outros imóveis e o diagnóstico de vazamentos 
que não sejam de causas aparentes.

Nota: a indicação exata do local da ruptura da tubulação e do 
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vazamento é de responsabilidade do Segurado.

Limite de utilização: Até R$ 200,00 (duzentos reais) para Evento 
Previsto e R$ 100,00 (cem reais) para Problema Emergencial - 
Limitado a 04 (quatro) utilizações durante a vigência da apólice.

3.4. Help Desk

Na hipótese de problema emergencial que impeça o funcionamento 
de hardware, software, sistemas ou internet, o Segurado poderá 
acionar a Central de Atendimento operada pela USS que o auxiliará a 
solucionar o problema por telefone, desde que o mesmo não seja 
físico – peça quebrada.

Processos de Atendimento Telefônico

• Suporte, diagnóstico e manutenção / otimização do sistema 
operacional Windows, Linux e Mac;

• Suporte para instalação e configuração de periféricos como: 
impressoras, câmeras digitais, áudios portáteis, HDs externos e 
outros similares;

• Orientação para instalação de computadores (conexão física do 
equipamento para funcionamento). Não será suportada montagem 
física de equipamentos;

• Instalação de softwares básicos licenciados que possuam 
documentação descritiva do processo de instalação (Office, 
Windows, Internet, Anti-Vírus, Aplicativos de Multimídia, Aplicativos 
de Comunicação) e seus pacotes de serviços;

• Diagnóstico de problemas com o hardware do microcomputador;
• Suporte para instalação e desinstalação de softwares padrões e 

específicos (Office, Windows, Internet, Anti-Vírus, Aplicativos de 
Multimídia, Aplicativos de Comunicação);

• Diagnósticos e soluções de problemas de acesso à internet;
• Diagnósticos e soluções de problemas de acesso ao correio 

eletrônico (Outlook, Outlook Express);
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• Diagnósticos e soluções de problemas relacionados a vírus, 
utilizando-se ferramentas de software fornecidas pelo Segurado (Ex.: 
atualizações de anti-vírus, limpeza de discos);

• Suporte à Instalação da rede wireless;
• Suporte a procedimentos de backups.

Limite: Sem limite
Horário de Atendimento: De segunda a sexta, das 8h às 22h e sábado 
das 8h às 12h, exceto feriados nacionais.

Fechamento do serviço:

A Central de Atendimento da Assistência utilizará todos os recursos 
possíveis para orientar e solucionar o problema do Segurado por 
telefone (Atendimento Remoto). O atendimento será encerrado após a 
solução por telefone. Na ocorrência de novos problemas ou
dúvidas, o Segurado deverá entrar em contato com a Central de 
Atendimento e abrir um novo chamado. Na impossibilidade da 
solução do problema por telefone, o Segurado será
orientado a procurar um técnico, o qual será de responsabilidade do 
Segurado localizar, acionar e pagar as despesas. A Central finalizará 
o serviço.

Exclusões:

• Equipamentos com idade superior a 6 anos de fabricação;
• Serviços solicitados por terceiros ou que não sejam pertinentes ao
imóvel contratante;
• Quaisquer despesas com mão de obra e/ou peças;
• Softwares não licenciados;
• Palmtop, manutenção de periféricos, acessórios e softwares não 

licenciados;
• Equipamentos que não sejam destinados à utilização doméstica;
• Servidores, no-breaks;
• Softwares de Jogos.
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3.5. Limpeza
Limpeza da residência do segurado se, em consequência de incêndio, 
roubo ou furto qualificado, alagamento, impacto de veículos, 
desmoronamento, vendaval ou granizo, a residência do Segurado 
ficar com sua utilização comprometida.

Limite de utilização: Até R$ 300,00 (trezentos reais) - Limitado a 04 
(quatro) utilizações durante a vigência da apólice.

3.6. Substituição de telha

Garante a mão-de-obra para a substituição exclusivamente de telhas, 
quebradas acidentalmente, feitas de cerâmica, cimento e fibrocimento. 
O serviço limita-se à troca de 20 (vinte) peças de cerâmica e/ou de 
cimento e a 04 (quatro) peças de fibrocimento.

Estão excluídos: 
A substituição de telhas quando decorrente de vendaval e/ou 
ventos fortes e/ou por chuva de granizo; os reparos em 
madeiramento ou similar que constitua a estrutura de sustentação 
do telhado; os reparos em calhas, forros e beirais pertencentes ao 
telhado do imóvel; os reparos em cobertura de edifícios ou em 
imóveis com mais de 02 (dois) pavimentos a partir do nível da rua e 
os telhados com inclinação superior a 35° (trinta e cinco graus).

Limite de utilização: Até R$ 200,00 (duzentos reais) - Limitado a 04 
(quatro) utilizações durante a vigência da apólice.

3.7. Conserto de eletrodomésticos - linha branca

Garante a mão-de-obra para conserto de Refrigerador e Freezer, 
Máquina de Lavar Roupas e Louças, Tanquinho, Máquina de Secar 
Roupa, Fogão a Gás. Como serviços cobertos, estão compreendidas 
as intervenções técnicas imprescindíveis ao restabelecimento do 
funcionamento normal do equipamento, desde que os danos sejam 
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decorrentes do desgaste natural dos seus componentes elétricos, 
eletrônicos e mecânicos. Todos os reparos somente serão realizados 
em conformidade com as normas dos fabricantes.

Os eletrodomésticos elegíveis para a cobertura devem possuir até 06 
(seis) anos de idade na data da ocorrência do defeito. A idade será 
verificada através da nota fiscal de compra ou do n.º de série do 
eletrodoméstico.

Estão excluídos: 
A troca e substituição de gabinetes, bandejas e outros componentes 
estéticos - ou não -, que não impeçam o funcionamento normal do 
aparelho; os reparos em equipamentos cuja assistência técnica não 
está credenciada no Brasil; o ressarcimento dos danos causados 
direta ou indiretamente a alimentos, roupas em geral e utensílios 
domésticos; os reparos em instalações de portas de vidro e em 
expositores de refrigerador; a instalação ou substituição do 
compressor, por outro recondicionado e a recuperação de peças ou 
componentes dos equipamentos, bem como seu 
recondicionamento. Custos de conserto, atendimento, 
deslocamentos, inspeção e avaliação técnica ao Produto que não 
apresentar defeito ou decorrer de causas ou defeitos não previstos 
pela Assistência. Quaisquer custos para serviços de: instalação ou 
desinstalação, montagem ou desmontagem, limpeza ou 
lubrificação, regulagem, reapertos ou alinhamentos, manutenção 
de caráter periódico ou preventivo do produto. Quaisquer custos se 
ocorrer qualquer alteração no produto ou se o mesmo for utilizado 
de maneira não recomendada pelo fabricante, incluindo, mas não 
se limitando, a falha de uma peça feita sob encomenda ou 
acrescentada ao produto. Custos e qualquer responsabilidade por 
dano à propriedade, por lesão ou morte de qualquer pessoa que 
decorra do manuseio, operação, conservação ou uso do produto, 
esteja ou não relacionado com as partes, peças ou componentes 
previstos pelo Seguro Residência; custos e qualquer 
responsabilidade por perda de uso, tempo, lucro, inconveniência 
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ou qualquer outra perda do Segurado e/ou de terceiros decorrente 
de um defeito no produto.

Limite de utilização: Mão-de-obra + peças até R$ 500,00 (quinhentos 
reais) por evento. - Limitado a 04 (quatro) utilizações durante a 
vigência da apólice.

Não haverá reintegração para este plano.
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4.   Exclusões

Além das exclusões já particularizadas nestas condições, não serão
concedidas as seguintes prestações:

a) serviços solicitados diretamente pelo Segurado e/ou Beneficiário, 
sem prévio consentimento da Assistência 24 horas, exceto nos 
casos de força maior ou impossibilidade material comprovada;

b) residências de veraneio ou que não possam ser caracterizadas 
como habitual e permanente do Segurado;

c) estabelecimentos comerciais com partes utilizadas como 
residência ou residências com parte dela utilizada para fins 
comerciais, seja pelo Segurado ou por terceiros;

d) assistência a toda e qualquer consequência resultante de morte 
ou lesões causadas, direta ou indiretamente, por atividades 
criminosas ou dolosas do Segurado e/ou Beneficiários;

e) assistência derivada da morte por suicídio voluntário e 
premeditado, ou lesões e consequências decorrentes de 
tentativas do mesmo;

f)  assistência por doenças ou estados patológicos produzidos por 
consumo voluntário de álcool, drogas, produtos tóxicos, 
narcóticos ou medicamentos adquiridos sem recomendação 
médica;

g) assistência derivada de práticas desportivas em competição de 
caráter profissional e/ou amador por parte dos Segurados e/ou 
Beneficiários, bem como a participação do Veículo Segurado em 
competições, apostas ou provas de velocidade;

h) assistência derivada de panes repetitivas que caracterizam falta 
manifesta de manutenção do Veículo Segurado. A Assistência 24 
horas atenderá tal evento até o limite de 4 (quatro) Panes 
Repetitivas;

i)  assistência aos ocupantes do Veículo Segurado transportados 
gratuitamente em consequência de “auto-stop” (carona) e 
àqueles que ultrapassarem a capacidade nominal do Veículo 
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Segurado;
j)  assistência aos Segurados e/ou Beneficiários ou ao Veículo 

Segurado quando em trânsito por estradas ou caminhos de difícil 
acesso aos veículos comuns, impedidos ou não abertos ao 
tráfego, de areias fofas ou movediças, incluindo-se praias e 
regiões pantanosas;

Excluem-se ainda das prestações e garantias da Assistência 24 
horas, as derivadas dos seguintes fatos:
a) atos de terrorismo, revoltas populares, greves, sabotagem, 

guerras e quaisquer perturbações de ordem pública;
b) atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de 

Segurança em tempos de paz;
c) os eventos que tenham por causa irradiações provenientes da 

transmutação ou desintegração nuclear ou da radioatividade;
d) eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter 

extraordinário, tais como: inundações, terremotos, erupções 
vulcânicas, tempestades ciclônicas atípicas, furacões, maremotos, 
quedas de corpos siderais, meteoritos, etc;

e) confisco, requisição ou danos produzidos na residência do 
Segurado por ordem do Governo, de direito ou de fato, ou de 
qualquer autoridade instituída.

Ficam excluídos das prestações previstas nestas condições os atos
praticados por ação ou omissão do Segurado ou Beneficiário ou do
condutor do VEÍCULO SEGURADO causados por má-fé.
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5.    Comunicação

Quando ocorrer algum fato objeto de cobertura das prestações dos 
serviços de assistência, os SEGURADOS ou BENEFICIÁRIOS solicitarão 
a assistência necessária por telefone pelos números: 3003 0089 para 
capitais e regiões metropolitanas e 0800 710 0089 para demais 
regiões, informando seu nome, número da apólice e/ou CPF, placa
do Veículo Segurado, bem como o local onde se encontra e o serviço 
de que necessita.

6.    Inacumulabilidade

Os pagamentos ou reembolsos de despesas decorrentes das 
prestações dos serviços de assistência serão complementares aos que 
forem pagos à Empresa Assistida por serviços similares aos da 
Assistência 24 horas, por terceiros responsáveis (causadores do dano) 
ou por coberturas de seguros, vedada a percepção em duplicidade ou 
cumulativa dos benefícios previstos neste contrato.

7.    Sub-rogação

Efetuado o pagamento de quaisquer das prestações de serviço, a 
Assistência 24 horas ficará sub-rogada, até o  valor despendido, em 
todos os direitos e ações da Empresa Assistida contra aqueles que por 
ato, fato ou omissão, tenham causado os prejuízos ou para eles 
tenham concorrido, obrigando-se a Empresa Assistida a facilitar os 
meios necessários ao exercício dessa sub-rogação, nos termos do 
artigo 786 do Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002).
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8.    Cancelamento dos Direitos de Prestação dos Serviços

A Assistência 24 horas se dá o direito de cancelar automaticamente 
essas garantias sempre que:
a) o Segurado causar ou provocar intencionalmente um fato que dê 

origem à prestação de qualquer um dos serviços aqui descritos;
b) o Segurado omitir ou fornecer intencionalmente informações falsas.

9.    Carro reserva

Ao contratar um dos planos de Assistência 24 horas, o segurado AIG 
contará, mediante contratação, com o serviço de carro reserva, 
optando por:
 7 (sete) diárias de carro reserva básico, carro reserva básico com ar 

ou carro reserva modelo intermediário com ar e direção hidráulica;
 15 (quinze) diárias de carro reserva básico, carro reserva básico 

com ar ou carro reserva modelo intermediário com ar e direção 
hidráulica;

 30 (trinta) diárias de carro reserva básico, carro reserva básico com 
ar ou carro reserva modelo intermediário com ar e direção 
hidráulica.

Este serviço refere-se somente ao custo do aluguel do veículo. 
Quaisquer valores que excederem os limites estabelecidos, pelo serviço 
ou pela locadora, serão debitados automaticamente do cartão de 
crédito do Segurado. 
O carro reserva somente é liberado após a vistoria e a aprovação dos 
serviços de reparos, e se for atingido o valor da franquia. O Segurado 
terá direito a locação do carro reserva nas seguintes condições:
a) Em sinistros cobertos e indenizáveis do veiculo segurado.
Se o Segurado optar por locar um veículo diferente do oferecido pelo 
serviço, ele arcará com o custo da diferença das locações e não terá 
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direito ao seguro e à isenção da franquia da locadora. Para esta 
locação, serão aplicadas as condições específicas da locadora.

Importante: O serviço de Carro Reserva será fornecido somente 
mediante a comprovação do evento de Roubo ou Furto através do 
B.O. (Boletim de Ocorrência).
O cliente também terá a opção de substituir o carro reserva pelo  
reembolso de táxi. Os valoresdo reembolso serão limitados de 
acordo com o período contratado conforme tabela abaixo: 

Diárias

Carro Reserva
Táxi

7
Até R$ 230,00 por 

todo o período.

15
Até R$ 490,00 por 

todo o período.

30
Até R$ 990,00 por 

todo o período.

9.1. Âmbito Geográfico

O Carro Reserva está disponível somente no Território Nacional.

9.2. Limite Máximo de Utilização

O Limite Máximo de Utilização é aplicado de acordo com o evento de 
sinistro, sendo:
 Indenização Parcial: durante o período de reparo do veículo 

segurado até o limite de diárias contratadas ou concedidas.
 Indenização Integral: até a data do pagamento da indenização 

integral, limitada ao total de diárias contratadas ou concedidas.

9.1.3. Solicitação do Carro Reserva

a) Após o aviso do sinistro, o Segurado deverá entrar em contato com 
a Central de Carro Reserva e solicitar o veículo.

b) A Seguradora irá verificar a locadora de mais fácil acesso ao 
Segurado e, após a constatação dos prejuízos ou aprovação dos 
serviços de reparo, reservar o veículo.
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c) Para sinistros atendidos por outra Seguradora, será solicitada pela 
Central de Carro Reserva uma cópia do orçamento do conserto 
aprovado pela outra Seguradora.

d) Utilizado o total de diárias contratadas, o Segurado poderá solicitar, 
exclusivamente à Central de Carro Reserva, a prorrogação das 
diárias pelo período que desejar. Para estas diárias, cujo custo é de 
responsabilidade do Segurado, o mesmo fica sujeito à franquia da 
locadora em decorrência de dano ao veículo locado.

e) Ficará a cargo do Segurado, retirar e devolver o veículo na locadora 
indicada pela Seguradora.

9.1.4. Condições da Locadora

Somente é permitida a locação de veículos para os Segurados maiores 
de 21 (vinte e um) anos, habilitados há 2 (dois) anos ou mais e que 
possuam Cédula de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação e 
cartão de crédito com saldo disponível no valor estabelecido pela 
locadora, que será informado pela Central de Carro Reserva no 
momento da solicitação do veículo. O segurado será responsável
por arcar com o pagamento de taxa para segundo condutor, bem 
como pelo pagamento da franquia em caso de sinistro (acidente) com 
o veículo locado.

O Segurado deverá:
a) Devolver o carro reserva à locadora quando o veículo roubado for 

localizado sem avarias;
b) Devolver o carro reserva à locadora com o mesmo combustível 

quando da sua entrega;
c) O carro deverá ser devolvido na mesma loja em que foi retirado. 

Caso contrário, o condutor será responsável pelo pagamento de 
taxa de retorno cobrada pela locadora.

9.1.5. Riscos Não Cobertos

a) Tarifas de pedágio, combustível e eventuais multas originadas na 
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utilização do veículo locado pelo Segurado.
b) Eventuais taxas para incluir condutores adicionais.
c) Locações de veículos realizadas diretamente pelo Segurado junto 

à locadora.
d) Locações de veículos – mesmo que realizadas por intermédio da 

Central de Carro Reserva – antes da aprovação dos serviços de 
reparo do veículo segurado, quando o valor dos prejuízos for 
inferior ao valor da franquia do veículo.

e) Danos Materiais, Corporais e Morais causados a terceiros pelo 
veículo locado, exceto se contratado, junto à locadora, seguro 
para este fim.

Não haverá reintegração para este plano.

10.   Vidros

10.1. Cobertura básica

Esta cobertura garante o reparo ou a substituição, no caso de quebra, 
do parabrisa, dos vidros laterais e do vidro traseiro do veículo 
segurado. Não haverá franquia para a troca dos vidros laterais e 
traseiro.
O prazo de atendimento para reposição está vinculado à 
disponibilidade da peça no mercado/local.

Atendimento em Domicílio:
Os Segurados têm a opção de solicitar o atendimento em domicílio, 
mediante agendamento via Central de Atendimento pelo número 
3003 0089 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 710 0089 
para demais regiões, ficando limitados a um atendimento sem custo 
adicional por serviço. Para agendar novamente, por qualquer motivo, 
exceto falha que não seja imputada ao Segurado, será cobrado
taxa de visita no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), que será 
informada no momento da reabertura do sinistro.
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10.1.1. Palheta (Nacional)

Esta cobertura garante a troca da palheta do para-brisa de veículos 
nacionais, somente quando o para-brisa for substituído. Este serviço é 
limitado a uma utilização por vigência e não possui franquia.
As exclusões são as mesmas constantes do item 13.3.

10.1.2. Película de Controle Solar

Esta cobertura garante ao Segurado, no decorrer da vigência da 
apólice, a instalação de película de controle solar na hipótese 
específica de necessidade de substituição do vidro lateral ou traseiro 
que apresentem referida película no momento da troca.
Quando, mediante autorização, o serviço for efetuado fora da rede 
credenciada (Carglass), o reembolso será limitado ao valor de R$ 
30,00 (trinta reais), por peça e a uma única solicitação por vigência de 
apólice, desde que em conformidade com as normas de trânsito 
vigentes. No caso de películas instaladas fora das especificações
definidas pelos órgãos reguladores e/ou legislação de trânsito vigente, 
sua reposição não será efetuada nem reembolsada.
Esta assistência não prevê a reposição de película anti-vandalismo. A 
garantia total é de 90 (noventa) dias.
Não haverá reintegração para este plano.

10.2. Cobertura Completa

Esta cobertura garante o reparo ou a substituição, no caso de quebra, 
do para-brisa, dos vidros laterais e do vidro traseiro do veículo 
segurado. Não haverá franquia para a troca dos vidros laterais e 
traseiro. O prazo de atendimento para reposição está vinculado à 
disponibilidade da peça no mercado/local.

Atendimento em Domicílio:
Os Segurados têm a opção de solicitar o atendimento em domicílio, 
mediante agendamento via Central de Atendimento pelo número 



3003 0089 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 710 0089 
para demais regiões, ficando limitados a um atendimento sem custo 
adicional, por serviço. Para agendar novamente, por qualquer motivo, 
exceto falha que não seja imputada ao Segurado, será cobrado taxa 
de visita no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), que será informada no 
momento da reabertura do sinistro.

10.2.1. Palheta (Nacional)
Esta cobertura garante a troca da palheta do para-brisa de veículos 
nacionais, somente quando o para-brisa for substituído. Este serviço é 
limitado a uma utilização por vigência e não possui franquia. As 
exclusões são as mesmas constantes do item 13.3.

10.2.2. Quebra exclusiva de faróis e lanternas (dianteiros e 
traseiros)
Esta cobertura garante a substituição de faróis e lanternas dianteiras e 
traseiras dos veículos segurados nacionais caso a peça quebre durante 
a vigência da apólice. As lâmpadas do equipamento danificado 
também serão trocadas se forem danificadas no sinistro.
Esta cobertura tem abrangência em todo território nacional, sendo 
limitada à troca de 02 (duas) peças por vigência da apólice. Será 
cobrada franquia para cada peça trocada. Se duas peças forem 
trocadas de uma só vez serão cobradas duas franquias.

Riscos excluídos:
 break-lights e lanternas laterais;
 faróis adaptados e/ou transformados de outros veículos;
 faróis de xenônio ou similares;
 peças com infiltração ou outro dano que não seja o objeto do 

sinistro;
 veículos em processo de atendimento de sinistro;
 roubo ou furto da peça (o serviço não será realizado se a peça 

não estiver instalada no veículo);
 queima da lâmpada, por qualquer outro fator que não o objeto 

do sinistro;
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 desgaste natural da peça;
 danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito);
 vandalismo ou mau uso do equipamento;
 peças embutidas no para-choque do veículo;
 veículos importados – chassi iniciado por número diferente de 8 

ou 9;
 sinistros decorrentes de chuva de granizo; e
 veículos conversíveis.

10.2.3. Retrovisor Completo

Esta cobertura garante a reposição, em caso de quebra, dos 
retrovisores dos veículos nacionais, abrangendo a lente, seus suportes 
internos e a carenagem (carcaça). Abrange todo o território nacional e 
é limitada a 02 (duas) reposições por
vigência da apólice. Será cobrada franquia para cada peça trocada, 
se duas peças forem trocadas de uma só vez serão cobradas duas 
franquias. Em caso de troca somente da lente, não haverá franquia.

Riscos excluídos:
 caminhão, ônibus e tratores;
 veículos blindados;
 danos decorrentes de vandalismo, motim ou desordem;
 veículos especiais ou transformados (aqueles modificados do 

projeto original e Off-Roads );
 veículos conversíveis;
 veículos utilizados como lotação, transporte coletivo ou similares;
 roubo ou furto da peça;
 desgastes naturais da peça ou componentes;
 somente risco na peça;
 pane elétrica;
 veículos com mais de dez anos de fabricação;
 peças com dano que seja a quebra;
 veículos em processo de atendimento de sinistro;
 retrovisores internos;
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 vandalismo ou mau uso do equipamento;
 veículos importados – chassi iniciado por número diferente de 8 

ou 9; e
 sinistros decorrentes de chuva de granizo.

10.2.4. Película de controle solar

Esta cobertura garante ao Segurado no decorrer da vigência da 
apólice, a instalação de película de controle solar na hipótese 
específica de necessidade de substituição do vidro lateral ou traseiro 
que apresentem referida película no momento da troca.
Quando, mediante autorização, o serviço for efetuado fora da rede 
credenciada (Carglass), o reembolso será limitado ao valor de R$ 
30,00 (trinta reais), por peça e a uma única solicitação por vigência de 
apólice, desde que em conformidade com as normas de trânsito 
vigentes.
No caso de películas instaladas fora das especificações definidas pelos 
órgãos reguladores e/ou legislação de trânsito vigente, sua reposição 
não será efetuada nem reembolsada.
Esta assistência não prevê a reposição de película anti-vandalismo.
A garantia total é de 90 (noventa) dias.

10.3. Riscos excluídos Cobertura Vidros (básica e completa):

 caminhão, ônibus, tratores;
 veículos blindados;
 veículos especiais ou transformados (aqueles modificados do 

projeto original e Off-Roads );
 teto solar;
 veículos conversíveis;
 veículos importados por importadores independentes;
 veículos utilizados como lotação, transporte coletivo ou similares;
 vidros apenas riscados que não estejam quebrados ou trincados;
 danos decorrentes de atos de vandalismo, motim ou desordem 

(assim entendidos como quebra simultânea de 3 (três) ou mais 
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vidros);
 danos a sensores ou mecanismos que não façam parte do vidro;
 danos aos vidros causados por objetos transportados pelo 

veículo
 segurado ou nele fixados;
 danos existentes nos vidros antes da contratação do seguro;
 danos aos vidros ocasionados por colisão do veículo segurado 

e/ou
 decorrente de negligência do Segurado ou do condutor;
 danos aos vidros ocasionados pelo reboque do veículo de forma 

inadequada; e
 sinistros decorrentes de chuva de granizo.
Não haverá reintegração para este plano.
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11.   Benefícios

11.1. Desconto na Franquia – Oficinas Parceiras

Será aplicado o desconto de 25% na franquia, limitado a R$ 400,00, e 
parcelada em até 3 vezes sem juros, caso o veículo sinistrado seja 
levado e reparado em alguma oficina Parceira, indicada pela 
Assistência 24 horas.

11.2. Desconto para Cristalização do para-brisa

Será fornecido o desconto para aplicação de líquido especial no para-
brisa do veículo para melhorar a visão em caso de chuvas, chuviscos, 
etc. O Segurado deverá apresentar a carteirinha do Seguro Auto AIG 
nas lojas Carglass para obter o desconto nesse serviço.

11.3. Descontos na Rede Best Price

O Segurado contará com descontos e/ou benefícios em serviços 
automotivos, locadoras de veículos e estacionamentos.

Para saber mais sobre estes e outros tipos de descontos, acesse
www.redebestprice.com.br



Anotações
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Anotações



Assistência 24 horas
3003 0089 - Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 710 0089 - Demais Localidades
55 11 4133 6022 - Mercosul

Atendimento a Sinistros e Serviços ao Cliente
3004 8400 - Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 200 8400 - Demais Localidades

SAC 0800 726 6130

Prontos para o amanhã

aig.com.br

Serviços garantidos por USS Soluções Gerenciadas Ltda - CNPJ:01.979.936/0001-79
O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou 
CPF. Restrições se aplicam.
A íntegra das condições gerais está disponível no site www.aig.com.br 
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendação a sua comercialização. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
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