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1. OBJETO E DEFINIÇÕES

A Assistência 24 horas com Localizador tem por objetivo a prestação de serviços ao Usuário, em casos de
eventos previstos envolvendo o veículo assistido, observado os limites estabelecidos nestas Condições
Gerais.

Para interpretação do presente instrumento consideram-se as definições abaixo:

a) Assistência 24 horas com Localizador: é o conjunto dos serviços, limites, termos e condições aqui
previstos, destinados aos Usuários, prestados pela empresa Europ Assistance Brasil, também
denominado, neste instrumento, simplesmente “Assistência” ou “Serviço” quando assim referidos
individualmente, ou, ainda, “Assistências” quando referidos em conjunto, destinados aos Usuários.

b) Acidente: Colisão, abalroamento ou capotagem envolvendo direta ou indiretamente o veículo e
que impeça o mesmo de se locomover por seus meios próprios, resultando em danos ao Usuário
e/ou de seus acompanhantes e do veículo.

c) 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.

d) Cadastro: é o conjunto de informações relativas aos Usuários, fornecidas por estes, para a
requisição dos Serviços descritos nestas Condições Gerais, bem como para a confirmação do
preenchimento dos requisitos estabelecidos nestas Condições Gerais para a prestação da
Assistência 24 horas com Localizador.

e) Central de Assistência Europ Assistance Brasil: é a Central de Assistência telefônica da Europ
Assistance Brasil, disponível conforme horário estabelecido nestas Condições Gerais, a fim de
auxiliar os Usuários quando da prestação da Assistência 24 horas com Localizador.

f) Condições Gerais: é o presente instrumento, do qual constam a descrição do Serviço, seus limites e
condições.

g) Destino: endereço residencial, endereço comercial, concessionária, oficina mecânica ou
estabelecimento que seja indicado como local de destino do Veículo quando da prestação da
Assistência 24 horas com Localizador, conforme evento.

h) Disponibilidade da Central de Assistência: horário de disponibilidade da Central de Assistência
Europ Assistance Brasil para a obtenção de informações ou solicitações dos Serviços descritos
nestas Condições Gerais.

i) Domicílio Habitual: é o endereço permanente do Usuário, em território brasileiro, comercial ou
residencial, informado por este na ocasião de contratação da Assistência 24 horas com Localizador,
doravante denominado “Domicílio” ou “Residência”.

j) Equipamento: aparelho de localização e monitoramento, modelo A40B, de propriedade da
Assistência 24 horas com Localizador, cedido pela Europ Assistance e instalado no Veículo indicado
pelo Usuário no momento da contratação, para a prestação dos serviços abrangidos nesta Condição
Geral.
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k) Europ Assistance Brasil: é a pessoa jurídica, Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S/A,
com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 320 e 376, Alphaville
Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.020.029/0001-06.

l) Evento: É a ocorrência de um ato, fato ou uma situação, que dê origem a utilização dos serviços de
Assistência 24 horas com Localizador pelo Usuário, conforme condições e limites estabelecidos em
cada um dos Serviços contratados e descritos nestas Condições Gerais.

m) Eventos Auto: Imobilização do veículo em sequência de acidente e/ou pane, falta de combustível,
pneu furado, que venha a impossibilitar o mesmo de trafegar por meios próprios e roubo/furto.

n) Local do Evento: Endereço onde ocorreu o Evento.

o) Pane: É o defeito espontâneo que venha a atingir a parte mecânica e/ ou elétrica do veículo,
impedindo-o de se locomover por meios próprios.

p) Pane Repetitiva: É a repetição de um defeito espontâneo que venha a atingir a parte mecânica e/
ou elétrica do veículo, impedindo-o de se locomover por meios próprios.

q) Prestadores Credenciados: são pessoas físicas ou jurídicas selecionadas e gerenciadas pela Europ
Assistance Brasil para prestação dos serviços constantes destas Condições Gerais.

r) Roubo e Furto: correspondem, respectivamente, às definições dadas pela Lei Penal Brasileira a
esses eventos ocorridos com o veículo, desde que tenham sido oficialmente comunicados às
Autoridades Competentes

s) Terceiro: É a pessoa culpada ou prejudicada no acidente, exceto o próprio Segurado ou seus
ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como quaisquer pessoas que com ele residam
ou que dele dependam economicamente.

t) Usuário: É a pessoa física, Cliente, com domicílio permanente no Brasil, devidamente cadastrada na
base de dados enviada da Assistência 24 horas com Localizador, que tem direito aos Serviços
estabelecidos nestas Condições Gerais, também denominados, neste instrumento, simplesmente
“Usuário” quando assim referidos individualmente, ou, ainda, “Usuários”.

u) Veículo: Meio de transporte motorizado de passeio, de duas ou quatro rodas, com peso líquido
inferior a 2 (duas) toneladas, sem limite de fabricação, devidamente cadastrado junto à Central de
Assistência Europ Assistance Brasil. Motocicleta, Moto ou Carro.

v) Vias Não Trafegáveis: Considera-se neste documento vias não tragáveis aquelas que não estão
abertas à circulação. Não serão atendidos neste termo Eventos ocorridos em virtude do trânsito em
regiões ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego (exemplos: areias fofas ou movediças,
praias, várzeas, rios, represas, ribeirões, córregos) ou caminhos inapropriados para o tráfego de
veículos, ainda que o órgão competente tenha autorizado a circulação nesses locais (exemplos:
trilhas, estradas impedidas, aeroportos, regiões ribeirinhas), ou se o veículo estiverem em
utilização para prática de atividades de “off-road”, passeios em dunas, ou locais de difícil ou
impossível acesso para o veículo de reboque, que coloque em risco a integridade física dos
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profissionais (exemplo; pontes de madeira; montanhas, encostas), ou outro local que não possua
via pública de acesso.

2. ATENDIMENTO E CONDIÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

O Usuário terá direito ao Serviço de Assistência 24 horas com Localizador nos estritos termos, condições,
prazos e limites estabelecidos nestas Condições Gerais.

Para utilização da Assistência 24 horas com Localizador, o Usuário deverá seguir sempre, os seguintes
procedimentos, sob pena de perder o direito à utilização da Assistência:

a) Contatar a Central de Assistência Europ Assistance Brasil tão logo o Evento ocorra e fornecer as
informações solicitadas de forma clara e completa para a devida identificação do Usuário e do
Veículo assistido, bem como para a confirmação de sua inclusão no Cadastro e análise das
condições da Assistência 24 horas com Localizador contratada;

b) Descrever o Evento e o motivo do contato de forma clara e completa para que a Central de
Assistência Europ Assistance Brasil providencie o acionamento da Assistência;

c) Fornecer à Central de Assistência Europ Assistance Brasil as seguintes informações:

 Placa, Chassi, Modelo, Marca e Cor do Veículo Assistido;

 Número do Contrato/Apólice;

 Nome Completo e Número do CPF do Usuário;

 Informações adicionais relacionadas ao tipo do Evento, a fim de tornar eficiente e eficaz as
Assistências solicitadas.

d) Seguir as instruções da Central de Assistência Europ Assistance Brasil e providenciar as medidas
necessárias a fim de evitar o agravamento das consequências do Evento;

e) Providenciar, sempre que necessário, o envio de documentos solicitados para prestação dos
Serviços.

MESMO QUE CANCELADA PELO USUÁRIO, UMA VEZ FEITA A SOLICITAÇÃO À CENTRAL DE ASSISTÊNCIA
EUROP ASSISTANCE BRASIL, A ASSISTÊNCIA SERÁ COMPUTADA PARA FINS DE CÁLCULO DA QUANTIDADE
LIMITE DE ACIONAMENTOS PREVISTOS NESTAS CONDIÇÕES GERAIS.

Caso, se verifique que as informações e declarações transmitidas pelo Usuário são, de qualquer forma,
inconsistentes, falhas, falsas ou inverídicas e/ou decorram de má-fé, perderá o Usuário direito à
Assistência 24 horas com Localizador e ficará obrigado ao reembolso dos valores eventualmente
despendidos com a utilização indevida da Assistência.

A Assistência não será responsável por eventuais atrasos ou até mesmo pela frustração na prestação dos
serviços em razão de motivos alheios à sua ingerência, tais como falta das informações solicitadas ao
Usuário conforme acima disposto, envio de informações incorretas, dentre outros.
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O Usuário será responsável pela integridade dos documentos apresentados à Central de Assistência Europ
Assistance Brasil, sendo também de sua responsabilidade aceitar ou não a orientação passada pelo
profissional (atendente) ou Prestador.

Para que o Usuário seja elegível à utilização da Assistência 24 horas com Localizador, o contrato deverá
estar firmado e o Usuário adimplente ao serviço em todas as parcelas, sob o risco de a Assistência não ser
ativada ou ainda, suspensa pelo prazo que se manter o inadimplemento das parcelas.

Na impossibilidade de cobrança da parcela do mês de competência, os serviços serão imediatamente
suspensos e poderão ser reativados somente no mês seguinte caso cobrança da parcela do mês seguinte
seja confirmada, não gerando inadimplência ao cliente e sim suspensão dos serviços. Permanecendo
suspenso por 90 (noventa) dias consecutivos por impossibilidade de cobrança o contrato estará
automaticamente cancelado e a multa contratual de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) será cobrada.

3. DESCRIÇÃO DA ASSISTÊNCIA

Na execução dos Serviços previstos no produto Assistência 24 horas com Localizador serão observados os
limites de quantidade, territorial, canais de acionamento e de valor descritos nestas Condições Gerais, bem
como somente serão executados os Serviços cujo Evento e acionamento tenham ocorrido durante o prazo
de vigência da Assistência 24 horas com Localizador, desde que atendidos os requisitos e condições
dispostos nestas Condições Gerais.

A Assistência 24 horas com Localizador não se responsabiliza por quaisquer danos ao Veículo, Usuário
e/ou terceiros ocorridos durante o período compreendido entre o Evento e a chegada do Prestador
Credenciado ao Local do Evento, ou, ainda, decorrentes deste período.

Não serão pagos quaisquer valores no âmbito da Assistência 24 horas com Localizador caso se constate:

a) Que o Usuário não preenche os requisitos de elegibilidade descritos no item 2 destas Condições
Gerais para o acionamento da Assistência 24 horas com Localizador;

b) Que o Usuário deixou de encaminhar qualquer documento ou informação essencial solicitada pela
Central de Assistência Europ Assistance Brasil para devida prestação da Assistência 24 horas com
Localizador.

Os custos de execução do Serviço que excederem aos limites ou que não estejam abrangidos no objeto
destas Condições Gerais serão de responsabilidade exclusiva do Usuário, incluindo, mas não se limitando, a
quaisquer serviços contratados pelo Usuário diretamente do Prestador Credenciado.

3.1. CENTRAL DE INFORMAÇÕES

A Assistência 24 horas com Localizador envidará seus melhores esforços para disponibilizar os Serviços nos
seguintes horários, conforme abaixo descrito:
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 Disponibilidade da Central de Assistência Europ Assistance Brasil para o fornecimento de
informações ou solicitação de Serviço: 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana.

 Disponibilidade dos Prestadores Credenciados para efetiva Prestação dos Serviços: 24 (vinte e
quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, de acordo com a disponibilidade de cada prestador.

A instalação do aparelho de localização será realizada mediante agendamento, para tal, a Central de
Assistência entrará com contato com o Usuário. A solicitação de agendamento deverá ser realizada em até
30 (trinta) dias a contar da aquisição dos Serviços.

Para informações ou solicitações de Serviços entre em contato com a Assistência 24 horas com
Localizador por meio dos telefones abaixo:

Para acionamento em caso de Roubo ou Furto: 0800 726 3265

Para acionamento da Assistência Auto e Moto: 0800 701 2907

4. OS SERVIÇOS

4.1. QUADRO RESUMO – ASSISTÊNCIA AUTO LEVE E MOTO

ASSISTÊNCIA VEICULAR 100KM COM KM EXTRA

Serviço Fato Gerador Limite de Utilização Limite Serviços

Reboque

Pane Mecânica
Acidente

Roubo ou Furto
Incêndio

. Até 1 (um)
acionamento por

Evento.

. Até 100 (cem) km;

. Até 01 (um) acionamento por
Vigência.

Socorro Mecânico
Pane Elétrica
Pane Mecânica

. Até 1 (um)
acionamento por

Evento.

. Mão de obra do Prestador;

. Até 100 (cem) km;

. Até 01 (um) acionamento por
Vigência.

Pane Seca Falta de Combustível
. Até 1 (um)

acionamento por
Evento.

. Reboque até o posto de
combustível mais próximo;
. Até 01 (um) acionamento por
Vigência.

Meio de Transporte
Alternativo

Pane Elétrica ou
Mecânica
Acidente

Roubo ou Furto
Incêndio

. Até 1 (um)
acionamento por

Evento.

. Capacidade máxima do veículo;

. Fora do município de domicilio;

. Até o município de seu domicilio
ou continuação da viagem.
. Até 01 (um) acionamento por
Vigência.
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Os serviços serão prestados para o tipo de veículo (carro ou moto) contratado no ato da aquisição do Plano.
Os serviços desta Assistência serão prestados até o limite do plano de Assistência 24 horas com
Localizador contratado.

REBOQUE (GUINCHO)

Em decorrência de evento previsto no Quadro Resumo que impeça o deslocamento/locomoção do Veículo
por seus próprios meios e na impossibilidade de resolução do problema no local, a Assistência 24 horas
com Localizador fornecerá ao Usuário o Serviço de reboque para que o Veículo seja levado até a oficina
mais próxima ou por solicitação do Usuário, a um outro local, obedecendo os limites de km contratados.

A Assistência 24 horas com Localizador responde pelos custos decorrentes do reboque, observados os
limites contratados, cessando sua responsabilidade, a qualquer título, após a entrega do Veículo ao local
de destino indicado pelo Usuário

O Usuário assumirá as despesas referente ao km excedente ao contratado.

Em caso de furto e/ou roubo do Veículo, a Assistência 24 horas com Localizador fornecerá ao Usuário
apenas um Serviço de reboque assim que o Veículo for encontrado para posterior transferência à
concessionária ou oficina mais próxima do local aonde se encontra o Veículo.

Em caso de Acidente, o Serviço para terceiro deverá ser oferecido dentro dos limites de cobertura
contratados pelo Usuário.

A Assistência 24 horas com Localizador envidará seus melhores esforços para disponibilizar os serviços nos
seguintes horários, conforme abaixo descrito:

 Disponibilidade dos Prestadores Credenciados para efetiva Prestação dos Serviços: 24 (vinte e
quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, de acordo com a disponibilidade de cada prestador.

SOCORRO MECÂNICO

Em decorrência de evento que impeça a locomoção do Veículo por seus próprios meios, considerando os
tipos de eventos dispostos no Quadro de Resumo, a Assistência 24 horas com Localizador providenciará o
envio de um socorro elétrico/mecânico para que o Veículo, se possível tecnicamente, seja reparado no
local onde se encontra.

O Prestador Credenciado não está autorizado a executar reparos que afetem a garantia de fábrica do
Veículo. Assim, o Usuário deverá responder aos questionamentos solicitados pelo Prestador Credenciado.

A ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM LOCALIZADOR NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EXECUÇÃO DE REPAROS
QUE AFETEM A REFERIDA GARANTIA, SE ESTA EXECUÇÃO OCORRER EM RAZÃO DE INFORMAÇÕES OU
DECLARAÇÕES FALHAS, FALSAS, EQUIVOCADAS OU INCONSISTENTES, TRANSMITIDAS PELO USUÁRIO
DURANTE A PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM LOCALIZADOR.

NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DESTA ASSISTÊNCIA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO.
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A Assistência 24 horas com Localizador arcará com os custos de mão de obra, desde que seja possível sua
execução no local do evento, excluindo-se, portanto, qualquer despesa com compra ou substituição de
peças.

No caso de impossibilidade técnica de reparo paliativo do Veículo, a Assistência 24 horas com Localizador
providenciará o reboque do Veículo até o destino mais próximo indicado pelo Usuário do Local do Evento,
conforme termos e condições previstas para o Serviço, sendo aplicados, os limites e coberturas
contratados no Reboque.

Por legislação, o envio do socorro não poderá ser executado em rodovias, em casos assim, será
enviado reboque.

A Assistência 24 horas com Localizador envidará seus melhores esforços para disponibilizar os serviços nos
seguintes horários, conforme abaixo descrito:

 Disponibilidade dos Prestadores Credenciados para efetiva Prestação dos Serviços: 24 (vinte e
quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, de acordo com a disponibilidade de cada prestador.

PANE SECA (AUXÍLIO NA FALTA DE COMBUSTÍVEL)

Em decorrência de evento previsto no Quadro Resumo, a Assistência 24 horas com Localizador
providenciará o Serviço de reboque para que o Veículo seja levado até o posto de combustível mais
próximo, obedecendo os limites de km contratados.

Todas as despesas referentes ao abastecimento de combustíveis, serão de responsabilidade do Usuário.

Por legislação, a Europ Assistance não se responsabiliza pelo envio ou transporte do combustível. Por
este motivo é enviado o reboque para transportar o Veículo até o posto de gasolina mais próximo.

A Assistência 24 horas com Localizador envidará seus melhores esforços para disponibilizar os serviços nos
seguintes horários, conforme abaixo descrito:

 Disponibilidade dos Prestadores Credenciados para efetiva Prestação dos Serviços: 24 (vinte e
quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, de acordo com a disponibilidade de cada prestador.

MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO

Em caso de ser confirmada a imobilização do Veículo para reparo por mais de 48 (quarenta e oito) horas,
decorrente de Evento previamente atendido pela Assistência 24 horas com Localizador, serão colocadas à
disposição do Usuário e seus Acompanhantes (considerada a capacidade de lotação do veículo
determinada pela fabricante), transporte alternativo a critério da Assistência 24 horas com Localizador,
para que possam retornar ao Município de seu Domicílio ou continuação da viagem.

Caso o Usuário opte pela continuação da viagem, essa despesa não deverá exceder à de retorno ao
Município de seu domicílio.
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A Assistência 24 horas com Localizador envidará seus melhores esforços para disponibilizar os serviços nos
seguintes horários, conforme abaixo descrito:

 Disponibilidade dos Prestadores Credenciados para efetiva Prestação dos Serviços: 24 (vinte e
quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, de acordo com a disponibilidade de cada prestador.

4.2. QUADRO RESUMO – ASSISTÊNCIA DESPACHANTE

ASSISTÊNCIA DESPACHANTE
Serviço Fato Gerador Limite de Utilização Limite Serviços

Indicação de
Despachante

Perda ou inutilização de
Documentos do Veículo

Ilimitado Ilimitado

Indicação de Locais
para Inspeção Veicular
e Revisão Automotiva

A Pedido do Usuário Ilimitado Ilimitado

Concierge A Pedido do Usuário Ilimitado Ilimitado

Os serviços desta Assistência serão prestados até o limite do plano de Assistência 24 horas com
Localizador contratado no ato da aquisição do Plano.

A responsabilidade da Europ Assistance Brasil se limita à orientação dos serviços estabelecidos nestas
Condições Gerais, sendo que a Assistência 24 horas com Localizador não será, em qualquer hipótese e a
qualquer tempo, responsável pela qualidade dos Serviços contratados pelo Usuário, bem como por
despesas financeiras decorrentes da solicitação do Usuário.

A Assistência Despachante é um serviço de natureza informativa, portanto, não está previsto qualquer tipo
de reembolso pela Central de Atendimento Europ Assistance Brasil.

INDICAÇÃO DE DESPACHANTE

Em decorrência de evento previsto no Quadro Resumo, a Assistência 24 horas com Localizador indicará ao
Usuário com o Serviços de um Despachante Profissional, para expedição do Certificado de Registro,
Licenciamento de Veículo, e/ou emissão de documentação relacionada ao Veículo obedecendo aos
critérios e Leis vigentes para sua obtenção, sendo os respectivos honorários do despachante e taxas
decorrentes da emissão da 2ª via desses documentos, por conta do Usuário.

A 2ª via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo será disponibilizada, caso o documento
tenha sido roubado/furtado nas duas situações abaixo configuradas:

a) Após recuperação do Veículo roubado/furtado;

b) Arrombamento do Veículo.
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Para a prestação desse Serviço, será necessária a apresentação/envio, em até 48 (quarenta e oito) horas
após o Evento previsto, do Boletim de Ocorrência que ateste o Evento.

Os gastos com taxas e encargos provenientes das solicitações de 2ª via de documentos serão de
responsabilidade do Usuário. As prestações desses Serviços serão de acordo e respeitando as regras e Leis
Estaduais.

A Assistência 24 horas com Localizador envidará seus melhores esforços para disponibilizar os serviços nos
seguintes horários, conforme abaixo descrito:

 Disponibilidade da Central de Atendimento: de Segunda à Sexta-Feira, das 08h às 18h.

INDICAÇÃO DE LOCAIS PARA INSPEÇÃO VEICULAR EM CASO DE COMPRA E VENDA E REVISÃO
AUTOMOTIVA

Se, solicitado pelo Usuário, a Central de Assistência Europ Assistance Brasil indicará um local próximo ao
domicílio do mesmo, onde seja possível realizar a Vistoria de Identificação Veicular numa das Empresas
Credenciadas de Vistorias (ECVs) e a Revisão Automotiva do seu Veículo.

A ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM LOCALIZADOR SE RESPONSABILIZARÁ APENAS PELA INDICAÇÃO DO
LOCAL, SENDO O AGENDAMENTO E OS CUSTOS DESSES SERVIÇOS DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO
USUÁRIO.

A ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM LOCALIZADOR NÃO SE RESPONSABILIZA PELA QUALIDADE DO
ATENDIMENTO, BEM COMO A VALIDAÇÃO DO LAUDO PELO DETRAN.

A Assistência 24 horas com Localizador envidará seus melhores esforços para disponibilizar os serviços nos
seguintes horários, conforme abaixo descrito:

 Disponibilidade da Central de Atendimento: de Segunda à Sexta-Feira, das 08h às 18h.

CONCIERGE

Se, solicitado pelo do Usuário, a Assistência 24 horas com Localizador prestará os seguintes serviços
orientativos:

a) Auxílio no uso e navegação dos sites Poupatempo e Detran nas solicitações de: agendamento de
exames teóricos, licenciamento, renovação, mudança de categoria ou 2ª via de CNH, transferências
de veículos, registro de veículos novos, liberação de veículo apreendido, solicitação de permissão
internacional para dirigir, cartão de estacionamento de vaga especial de Idosos;

b) Resolução de Multas: Suporte para consulta de pontos na carteira de habilitação, recursos de
multas, conversão de multas em advertência (se possível) e correção de condutor da infração.

IMPORTANTE:
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 A execução do Serviço está condicionada a disponibilidade do Órgão Expedidor dos documentos;

 Abrangência deste serviço se dá exclusivamente em Capitais;

 A Assistência não realizará nenhum agendamento que exija a transmissão de dados pessoais do
Usuário.

A Assistência 24 horas com Localizador envidará seus melhores esforços para disponibilizar os serviços nos
seguintes horários, conforme abaixo descrito:

 Disponibilidade da Central de Atendimento Europ Assistance Brasil: de Segunda à Sexta-Feira, das
08h às 18h.

4.3. QUADRO RESUMO – LOCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VEICULAR

LOCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VEICULAR
Serviço Eventos Cobertos Limite Serviços

Monitoramento LoRa
Instalação do Aparelho;

Monitoramento frequente;
Localização veicular via Rádio Frequência.

Território Nacional

Apoio na Recuperação
Envio de Pronta Resposta em caso de
Roubo, Furto ou Desaparecimento do

Veículo.
Território Nacional

Os serviços desta Assistência serão prestados até o limite do plano de Assistência 24 horas com
Localizador contratado no ato da aquisição do Plano.

O Localizador IOT utiliza tecnologia via Rádio Frequência, o que permite que a Assistência 24 horas com
Localizador ofereça um produto que dificulte muito a ação de bandidos. Os equipamentos possuem
bateria interna própria, com duração de até 18 (dezoito) meses, por isso, após esse período caso a apólice
continue vigente, uma nova instalação do Equipamento será necessária

O Usuário deverá solicitar a substituição deste aparelho no prazo de 06 (seis) meses a contar da renovação
do contrato. Caso a troca não ocorra, por indisponibilidade do Usuário, até o período máximo informado, o
Contrato será automaticamente cancelado por parte da Europ Assistance.

Os Serviços pactuados compreendem exclusiva e restritivamente:

a) Monitoramento, localização do Veículo e recuperação veicular, somente em caso de roubo ou furto
do Veículo;

b) Comunicação e colaboração com as autoridades competentes ou Prestadores de Serviços
Autorizados sobre a localização do Veículo, excluídas todas e quaisquer responsabilidades não
previstas expressamente neste instrumento.
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MONITORAMENTO LORA

Após a contratação do serviço, a Central de Assistência Europ Assistance Brasil realizará a instalação do
localizador do tipo LoRa no Veículo do Usuário no local a ser determinado junto ao Usuário no momento
do agendamento.

Para realização da instalação, o serviço deverá ser agendado previamente e o sistema para localização
ficará disponível imediatamente após a finalização do procedimento de instalação.

Todo acesso ao monitoramento do veículo será de responsabilidade da Central de Assistência Europ
Assistance Brasil.

A Assistência 24 horas com Localizador fornecerá os Equipamentos necessários para rastreamento do
Veículo, sendo de responsabilidade do Usuário manter a integridade do aparelho instalado.

Se identificado que houve danificação ou perda do Equipamento por parte do Usuário, o mesmo deverá
arcar com os custos desse equipamento.

Os Serviços poderão ser temporariamente interrompidos ou restringidos quando:

(i) O Contratante viajar para fora da Área de Cobertura (território nacional);

(ii) Em decorrência de restrições operacionais, relocações, reparos e atividades similares, que se
façam necessárias à apropriada operação e/ou à melhoria do Sistema;

(iii) Em decorrência de interferências de topografia, edificações, bloqueios, lugares fechados,
condições atmosféricas, etc.;

(iv) Em decorrência de quedas e interrupções no fornecimento de energia e sinais de comunicação.

A Assistência 24 horas com Localizador envidará seus melhores esforços para disponibilizar os serviços de
instalação ou manutenção, nos seguintes horários, conforme abaixo descrito:

 Disponibilidade da Central de Assistência Europ Assistance Brasil para visitas técnicas: de Segunda à
Sexta-Feira, das 08h às 18h.

 Disponibilidade da Central de Assistência Europ Assistance Brasil para o fornecimento de
informações ou solicitação de Serviço: 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana.

APOIO NA RECUPERAÇÃO

Em caso de roubo, furto ou desaparecimento do Veículo, a Assistência 24 horas com Localizador prestará
apoio na localização do mesmo através da equipe de pronta resposta.

Para uma maior efetividade da localização e recuperação do Veículo, o Usuário deverá contatar a
Assistência assim que observado o evento ocorrido com o Veículo, abrindo concomitantemente chamado
ao 190 da Polícia e registrando boletim de ocorrência.
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O boletim de ocorrência devidamente registrado deverá ser enviado a Central de Assistência em até 1 (um)
dia útil, sob pena de, no caso do não envio, o Usuário deverá arcar com as despesas do pronta resposta.

A Assistência 24 horas com Localizador não poderá ser responsabilizada pelo sinistro ocorrido com o
Veículo, bem como dos seus acessórios e/ou carga transportada e, ainda, quando aplicável, por qualquer
dano causado por falta de combustível, manutenção ou eventuais danos causados por terceiros.

O Usuário deverá estar ciente e de acordo que ao notificar a Central de Assistência Europ Assistance Brasil
sobre o Evento ocorrido, poderá ser acarretado ações da Polícia, que podem ensejar a retenção do Veículo
ou sujeição de danos ao próprio bem ou a seus condutores, inclusive sua detenção, retenção, prisão, sobre
os quais não se responsabilizará a Assistência, diante da ausência de quaisquer responsabilidades ou
vinculação.

No caso de não recuperação do Veículo que comprovadamente tenha sido roubado ou furtado após 90
(noventa) dias do Evento, a Assistência 24 horas com Localizador comprometem-se a devolver ao
Usuário até 3 (três) parcelas dos valores pagos, desde que nenhum serviço deste contrato tenha sido
utilizado até a data do Evento.

Condições para aplicação da Regra:

 Entrar em contato com a Central comunicando o roubo/furto em até 2 (duas) horas.

 Solicitação de cashback deverá ser solicitada em prazo de até 1 (um) mês após indicação de que o
veículo não foi recuperado.

 Ter no mínimo 3 (três) meses de vigência contratual. Não sendo possível solicitação de devolução
dos valores em caso de período de vigência inferior a 3 (três) meses.

 Cada contrato possui período mínimo de 12 (doze) meses de vigência, devendo esta renovação
contratual a partir do 13º mês, em que as condições são reestabelecidas, com novo início de
vigência e se necessário instalação de um novo equipamento, devendo este, permanecer com
vigência mínima de mais 12 (doze) meses contratuais.

O pagamento ao Usuário dar-se-á em conta corrente ou via cartão de crédito de acordo com o meio
utilizado para pagamento das parcelas e terá efeito automático de rescisão da avença com quitação para
ambas as partes. Só fará direito à devolução do preço estatuído acima, o Cliente que: (a) estiver
adimplente com o contrato por ocasião do Evento de roubo ou furto; (b) dar notícia do evento à
Contratada em no máximo, 2 (duas) horas contadas da efetividade do Evento. (c) Ter no mínimo 3 (três)
meses de vigência contratual.

A Assistência 24 horas com Localizador envidará seus melhores esforços para apoiar na recuperação do
Veículo, nos seguintes horários, conforme abaixo descrito:

 Disponibilidade da Central de Assistência Europ Assistance Brasil: 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete)
dias por semana.
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5. LIMITE TERRITORIAL DA ASSISTÊNCIA

Os Serviços serão prestados única e exclusivamente no idioma português.

Todas as Assistências previstas nestas Condições Gerais serão efetuadas em todas cidades do Brasil onde
exista infraestrutura de profissionais adequada e disponível. Caso na cidade não exista a infraestrutura
necessária para a prestação dos Serviços, o Usuário será instruído pela Central de Assistência Europ
Assistance Brasil como proceder, observando em qualquer caso os limites previstos em cada modalidade
de assistência.

6. LIMITE DE DURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

O serviço de Assistência 24 horas com Localizador vigorará a partir da confirmação do pagamento do
serviço, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado automaticamente por período
indeterminado.

Para o serviço de Localizador e Monitoramento, o prazo vigorará a partir da instalação do Equipamento no
Veículo pelo qual foi informado na contratação do Serviço, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser
renovado automaticamente por período indeterminado.

Após 12 (doze) meses do serviço, e se a renovação for realizada, a Central de Assistência Europ Assistance
Brasil deverá entrar em contato com o Usuário para agendar a realização da troca do Equipamento. Caso
não seja possível a realização da troca do Equipamento, por indisponibilidade do Usuário, até o limite de
18 (dezoito) meses após a primeira instalação, o serviço será automaticamente cancelado.

6.1. CONDIÇÕES E REGRAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM CASO DE TROCA DO VEÍCULO:

(i) Será admita apenas o monitoramento de 01 (um) Veículo por vez, independentemente do número
de Veículos que o Usuário tenha solicitado a instalação do Equipamento;

(ii) A instalação do Equipamento estará condicionada ao pagamento de uma taxa de R$ 220,00
(duzentos e vinte reais), sendo o pagamento autorizado pelo Usuário mediante assinatura de
formulário de pagamento concedendo o desconto na conta ou cartão de crédito;

(iii) O prazo para instalação do novo Equipamento será de 10 (dez) dias;

(iv) A desativação do monitoramento do Veículo anterior será realizada imediatamente após a
instalação do novo Equipamento.

7. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS

O direito de arrependimento do Usuário poderá ser exercido no prazo de 7 (sete) dias a contar da data da
compra do serviço e/ou produto, conforme previsto no artigo 49 da Lei 8.078/1990, e o cancelamento
pode ser realizado por meio do telefone.
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O(s) Serviço(s) contratado(s) não poderá(ão) ser objeto de arrependimento, após o início da execução dos
serviços ou instalação do rastreador pelo técnico da Europ Assistance Brasil.

Caso o Usuário exerça o direito de arrependimento descrito acima neste tópico, a Europ Assistance Brasil
restituirá o valor pago utilizando a mesma forma de pagamento escolhida no processo de compra, desde
que, nenhum serviço tenha sido utilizado nesse período.

Após o prazo de direito de arrependimento, caso o Usuário solicite o cancelamento, os serviços serão
prestados até o último dia do respectivo mês, considerando o período integral.

O Usuário se compromete a permanecer com o serviço pelo período do contrato e caso nesse ínterim,
reincida o contrato antes do prazo de 03 (três) meses, seja por ausência de pagamento ou por solicitação
do Usuário, o mesmo ficará obrigado ao pagamento de multa compensatória no valor de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais) pela inutilização do equipamento de Monitoramento.

A Assistência será ainda considerada cancelada de pleno direito, independente de notificação prévia ao
Usuário:

a) Na data em que cessar, independentemente do motivo, o vínculo contratual do Usuário com a
Europ Assistance;

b) Quando houver o Usuário prestado informações ou encaminhado documentos inconsistentes,
falhos, falsos ou inverídicos e/ou provenientes de má-fé;

c) Se o Usuário praticar atos ilícitos e contrários à lei;

d) Por inadimplência maior que 90 (noventa) dias consecutivos ou alternados dentro de um período
de 12 (doze) meses.

e) Em caso de inadimplência do Serviço. Caso não seja possível a realização da cobrança do serviço no
meio de pagamento indicado, o serviço de localização e recuperação veicular será suspenso.

IMPORTANTE: A suspensão do serviço importará na suspensão automática da contagem de prazo da
vigência.

A Europ Assistance é integralmente responsável por informar ao Usuário o cancelamento de pleno direito
da Assistência, tratado na cláusula acima, não se responsabilizando a Assistência pela recusa na prestação
dos serviços de Assistência ao Usuário ou o não atendimento da Assistência requerida, em razão das
hipóteses acima tratada.

Os serviços ainda, serão imediatamente suspensos no caso da impossibilidade de efetuar a cobrança
mensal dos serviços da data acordada entre as partes, ocorrendo consecutivamente, o cancelamento
permanente dos serviços após 90 (noventa) dias sem a possibilidade de cobrança.

No caso de cancelamento por iniciativa do Usuário antes do fim da vigência de 12 (doze) meses, o mesmo
deverá efetuar o pagamento da multa compensatória por cancelamento do Contrato.
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8. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO

I. A escolha do serviço e o reconhecimento de sua aplicabilidade no objeto em questão; A Europ
Assistance Brasil não se responsabiliza pela contratação equivocada de serviço pelo Usuário;

II. Arcar com todo e qualquer custo relativo a aquisição e o acionamento dos serviços, inclusive o uso
de telefone e internet;

III. Efetuar o pagamento, na modalidade escolhida no momento da contratação do serviço no prazo,
valor e demais condições escolhidas;

IV. Respeitar os prazos e as condições estipulados na presente Condição Geral do serviço contratado.

V. Custos com a aquisição de toda e qualquer peças, eventualmente necessárias, para realização dos
serviços;

VI. O Usuário declara ser o Proprietário ou Usuário do Veículo, assumindo total responsabilidade, sob
as penas da lei, pela veracidade da declaração ora prestada e consequências dela advindas.

VII. Em caso de transferência ou venda do Veículo o serviço deverá ser cancelado, não sendo possível a
transferência de titularidade ou do Veículo.

VIII. Solicitar a instalação do aparelho de rastreamento em até 30 (trinta) dias após a contratação do
Serviço.

IX. Disponibilizar o Veículo para troca do Equipamento, no período estipulado pela Central de
Assistência Europ Assistance, correndo o risco de ter o contrato cancelado, caso não o faça.

X. O Usuário compromete-se a permanecer com o serviço pelo período do contrato e caso nesse
ínterim, reincida o contrato antes deste prazo de 12 (doze) meses, seja por ausência de pagamento
ou por solicitação do Usuário, o mesmo ficará obrigado ao pagamento de multa compensatória no
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pela inutilização do equipamento de Monitoramento.

9. EXCLUSÕES

ESTÃO EXCLUÍDOS DO ESCOPO DOS SERVIÇOS LISTADOS NESTAS CONDIÇÕES GERAIS:

EXECUÇÃO DE QUALQUER OUTRO SERVIÇO QUE NÃO ESTEJA RELACIONADO AO ESCOPO DA
ASSISTÊNCIA PREVISTA NESTAS CONDIÇÕES GERAIS;

DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA QUE EXTRAPOLEM OS LIMITES ÀQUELAS DEFINIDAS NESTAS
CONDIÇÕES GERAIS;

QUAISQUER SERVIÇOS SOLICITADOS EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NESTAS CONDIÇÕES
GERAIS;

CASOS DE INTERVENÇÕES CONSECUTIVAS A PANES REPETITIVAS, CARACTERIZANDO FALTA MANIFESTA
DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO USUÁRIO;
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QUAISQUER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A VEÍCULOS DE TERCEIROS E/OU A SEUS OCUPANTES;

ALÉM DAS HIPÓTESES MENCIONADAS NA PRESENTE CONDIÇÃO GERAL, A ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM
LOCALIZADOR NÃO SE RESPONSABILIZA, A QUALQUER TÍTULO, NEM MESMO TERÁ OBRIGAÇÃO DE
FORNECER AS ASSISTÊNCIAS AO USUÁRIO, CASO:

O USUÁRIO NÃO ATENDA OS REQUISITOS PARA ACIONAMENTO ESTABELECIDOS OU DESCUMPRA
OBRIGAÇÕES PREVISTAS NESTAS CONDIÇÕES GERAIS;

SE VERIFIQUE FALTA OU ATRASO DE PAGAMENTO PELO USUÁRIO OU USUÁRIO;

HAJA DOLO, CULPA, FRAUDE, TENTATIVA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO POR PARTE DO USUÁRIO;

O EVENTO DECORRA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO USUÁRIO OU TERCEIROS ENVOLVENDO O
VEÍCULO;

NÃO SERÃO ATENDIDOS EVENTOS OCORRIDOS EM VIRTUDE DO TRÂNSITO EM REGIÕES OU CAMINHOS
IMPEDIDOS, NÃO ABERTOS AO TRÁFEGO (EXEMPLOS: AREIAS FOFAS OU MOVEDIÇAS, PRAIAS, VÁRZEAS,
RIOS, REPRESAS, RIBEIRÕES, CÓRREGOS) OU CAMINHOS INAPROPRIADOS PARA O TRÁFEGO DE
VEÍCULOS, AINDA QUE O ÓRGÃO COMPETENTE TENHA AUTORIZADO A CIRCULAÇÃO NESSES LOCAIS
(EXEMPLOS: TRILHAS, ESTRADAS IMPEDIDAS, AEROPORTOS, REGIÕES RIBEIRINHAS), OU SE O VEÍCULO
ESTIVEREM EM UTILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE “OFF-ROAD”, PASSEIOS EM DUNAS, OU
LOCAIS DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL ACESSO PARA O VEÍCULO DE REBOQUE, QUE COLOQUE EM RISCO A
INTEGRIDADE FÍSICA DOS PROFISSIONAIS (EXEMPLO; PONTES DE MADEIRA; MONTANHAS, ENCOSTAS),
OU OUTRO LOCAL QUE NÃO POSSUA VIA PÚBLICA DE ACESSO.

POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DA ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM LOCALIZADOR TROCA DE BATERIA,
SEJA TECNICAMENTE IMPOSSÍVEL CHEGAR AO LOCAL DO EVENTO, COMO, POR EXEMPLO, VIAS DE
ACESSO INTERDITADAS OU INTRAFEGÁVEIS QUE IMPEÇAM A CHEGADA DO PRESTADOR CREDENCIADO
AO LOCAL DO EVENTO;

OCORRA ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE IMPEÇA O FORNECIMENTO DE QUAISQUER DAS
ASSISTÊNCIAS;

NO MOMENTO DO EVENTO HOUVER PASSAGEIROS NO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE DE LOTAÇÃO
PERMITIDO POR LEI;

NO MOMENTO DO EVENTO O VEÍCULO FOR UTILIZADO PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS DE USO
PARTICULAR;

O USUÁRIO FORNEÇA INFORMAÇÕES FALSAS, INEXATAS OU INVERÍDICAS, SOBRE SI, O VEÍCULO E/OU O
EVENTO, FALTANDO COM A BOA-FÉ; E

OCORRAM FALHAS NA PRESTAÇÃO DAS ASSISTÊNCIAS OCASIONADAS POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
OU CASO FORTUITO, CONFORME DEFINIDOS EM LEI, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GREVES,
MANIFESTAÇÕES POPULARES, MOTINS, ESTADOS DE CALAMIDADE PÚBLICA, ATOS DE VANDALISMO,
ENCHENTES E CATÁSTROFES NATURAIS, VIAS DE ACESSO NÃO TRAFEGÁVEIS, QUE LHE IMPEÇAM A
ATUAÇÃO.
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POR QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO DA LEI QUE REGE O PROCESSO DE INSPEÇÃO VEICULAR QUE
INVIABILIZE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFORME PREVISTO NESTAS CONDIÇÕES GERAIS;

O VEÍCULO SEJA UTILIZADO PARA FINS COMERCIAIS OU PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A TÍTULO PAGO,
TAIS COMO: TÁXI, AMBULÂNCIA, CARRO DE ALUGUEL OU COMMAIS DE 2 TONELADAS.

A EUROP ASSISTANCE RESERVA-SE AO DIREITO DE SE DESOBRIGAR À PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS
SERVIÇOS DESCRITOS NOS PRESENTES TERMOS E CONDIÇÕES, OU A CUMPRIR DEMAIS OBRIGAÇÕES
CORRELATAS, CASO ENTENDA, SOB SUA PRÓPRIA DISCRICIONARIEDADE, QUE TAL SITUAÇÃO TEM O
POTENCIAL DE A EXPOR A QUALQUER SANÇÃO, PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÃO SOB AS RESOLUÇÕES DAS
NAÇÕES UNIDAS OU SOB SANÇÕES, LEIS OU REGULAÇÕES DE SANÇÕES ECONÔMICAS OU COMERCIAIS
DA UNIÃO EUROPEIA OU DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.

PARA OUTRAS INFORMAÇÕES, POR FAVOR, CONSULTE OS WEBSITES ABAIXO:

PROGRAMA DE SANÇÕES
NORTEAMERICANO – OFAC
SANCTIONS PROGRAMS:

https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-
assets-control-sanctions-programs-and-information

PROGRAMA DE SANÇÕES DA
UNIÃO EUROPEIA:

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

PROGRAMA DE SANÇÕES
DAS NAÇÕES UNIDAS:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Qualquer reclamação no que se refere à prestação de serviços da Assistência 24 horas com Localizador
deverá ser feita dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ocorrência do Evento gerador da
reclamação.

A Assistência 24 horas com Localizador não se responsabiliza por instruções e/ou solicitações que não
tenham sido solicitadas à Central de Assistência Europ Assistance Brasil ou que tenham sido solicitadas
diretamente ou indiretamente pelo Usuário ao prestador, estabelecimento fornecedor ou profissional, tais
como, antecipação, extensão ou realização do serviço.

Abaixo, elencam-se algumas situações em que os Serviços prestados serão suspensos:

a) Se houver alterações na legislação federal, estadual ou municipal, ou a falta de regulamentação
destas;

b) Se houver instabilidade ou interrupção de sistema provedor de comunicação baseado em internet
ou telefonia;

c) Se as vias terrestres para acesso pelos Prestadores estiverem em condições inadequadas,
impróprias ou impossibilitadas para tráfego do veículo necessário à prestação dos Serviços;

d) Por ato ou omissão do Poder Público, tal como, interdição de rodovias e/ou vias de acesso;

https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information
https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information
https://www.sanctionsmap.eu/
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O Usuário poderá optar por solicitar os Serviços após a regularização das situações acima elencadas e
consequente normalização das situações de caso fortuito ou força maior, desde que ainda seja elegível ao
produto conforme descrito nestas Condições Gerais.
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