
Cláusula

Motos até 300cc

Básico | Assistência 200 Km / Gratuita (80)

Motos a partir de 301cc

Completo | Assistência 200 Km / Gratuita (81)

Todas as Cilindradas

Completo Mais | Assistência Km Ilimitada /
Referenciada (82) ou Livre Escolha (82R)

Assistência para a moto 
(em sinistro ou pane)

Assistência para falha mecânica, elétrica e pane 
seca: 2 atendimentos, limitado a 200 Km

Sinistro: sem limite de atendimento e Km

Assistência para falha mecânica, elétrica e pane 
seca: 2 atendimentos, limitado a 200 Km

Sinistro: sem limite de atendimento e Km

Assistência para falha mecânica, elétrica e pane 
seca: sem limite de atendimento e Km

Sinistro: sem limite de atendimento e Km

Assistência para veículo 
não segurado (em sinistro 
ou pane)

1 atendimento

Serviço de Leva
e Traz para 0km

1 atendimento

Chaveiro (apenas para 
abertura de chaves 
simples: baú e tanque de 
combustível. 
Para perda da chave da 
moto e chaves 
codificadas: será 
realizada a remoção da 
moto)

2 atendimentos com limite de despesas: R$ 
150,00 por evento

2 atendimentos com limite de despesas: R$ 150,00 
por evento

Sem limite de atendimento

Assistência no Mercosul 2 atendimentos limitado a 200 Km Sem limite de atendimento e Km

Hospedagem Limite de despesas: R$ 200,00 por dia, por até 5
dias

Limite de despesas: R$ 200,00 por dia, por até 7 
dias

Remoção hospitalar Limite de despesas: até R$ 2.500,00 Limite de despesas: até R$ 5.000,00

Transporte e envio de 
familiar (evento de 
sinistro fora do município 
de residência do 
segurado) 

O meio de transporte será definido pela 
seguradora no momento do atendimento

O meio de transporte será definido pela 
seguradora no momento do atendimento

Traslado de corpos Limite de despesas: até R$ 1.500,00 Limite de despesas: até R$ 1.500,00 Limite de despesas: até R$ 3.000,00

Transporte para 
continuação da viagem ou 
retorno

Limite de despesas: Fora do município de 
residência do segurado - até R$ 2.000,00. Dentro 
do município de residência - até R$ 200,00

Limite de despesas: Fora do município de 
residência do segurado - até R$ 2.000,00. Dentro 
do município de residência - até R$ 200,00

Transporte para 
recuperação do veículo
(evento de sinistro ou 
pane fora do município de 
residência do segurado)

Limite de despesas: R$ 2.000,00  e 1 atendimento 
por evento

Limite de despesas: R$ 3.000,00  e 1 atendimento 
por evento

Linha Branca e Linha 
Básica

Limite: Total de 3 atendimentos para qualquer um 
dos serviços abaixo:

Coberturas Básicas
Garante exclusivamente a mão de obra para: 
Reparos Hidráulicos, Elétricos, Desentupimento, 
Substituição de Telhas, Chaveiro, Limpeza de 
calhas e dutos, Ventilador de Teto e Assistência em 
Antenas.

Reparos em Linha Branca
Garante exclusivamente a mão de obra para:
Consertos de refrigerador, congelador, máquinas 
de lavar roupas e louças, tanquinho, máquinas de 
secar e centrífugas de roupas, fogão a gás e forno 
micro-ondas, cooktop e ar condicionado.

Limite: Total de 6 atendimentos para qualquer um 
dos serviços abaixo:

Coberturas Básicas
Garante exclusivamente a mão de obra para: 
Reparos Hidráulicos, Elétricos, Desentupimento, 
Substituição de Telhas, Chaveiro, Limpeza de 
calhas e dutos, Ventilador de Teto e Assistência 
em Antenas.
Reparos de Central Telefônica, Interfones e 
Porteiro eletrônico.
Manutenção de Portão Automático.

Reparos em Linha Branca
Garante exclusivamente a mão de obra para:
Consertos de refrigerador, congelador, máquinas 
de lavar roupas e louças, tanquinho, máquinas de 
secar e centrífugas de roupas, fogão a gás e forno 
micro-ondas, cooktop e ar condicionado.

HelpDesk (assistência 
presencial ou telefônica ao 
computador, notebook ou 
tablet do Segurado)

2 atendimentos telefônicos ou presenciais 3 atendimentos telefônicos e 1 presencial

Linha Básica e Linha 
Branca para Não 
Segurados

1 atendimento

Serviços mediante a concessão/contratação da cláusula. Consulte Condições de Operação e/ou Condições Gerais.
Os serviços e benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, região e as condições de contratação.


