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l Quando a vistoria prévia for necessária, a 
aceitação fica condicionada ao seu resultado

l O Segurado deverá apresentar o veículo para 
vistoria prévia sempre que for solicitado

l Contratação Segura: a cobertura valerá a partir 
do dia e hora da transmissão da proposta até a 
realização da VP, desde que o agendamento seja 
realizado no momento da transmissão e a VP seja 
feita dentro de 2 dias úteis

AVALIAÇÃO
E ACEITAÇÃO



BÔNUS

l Caso haja transferência de titularidade 
da apólice, o bônus poderá ser 
transferido desde que comprovado que o 
atual segurado era condutor na apólice 
anterior.



Cobertura Compreensiva 
de Casco

Cobertura de 
Responsabilidade Civil 
Facultativa do Veículo

Cobertura de Acidentes 
Pessoais de Passageiros

COBERTURAS

BÁSICAS



ELETRÔNICA 

O prazo para o veículo ser 
considerado Zero Km é de no 
máximo 30 dias da data de saída 
da Nota Fiscal do veículo emitida 
pela Concessionária

l A NF pode ser enviada através do 
Upload de documentos (módulo 
Emissão), quando solicitada.

NOTA FISCAL

Veículo 0km



| Quando não localizado em nosso sistema 
o modelo para (PCD)-onde o percentual
de aceitação automática é de 80% FIPE,
a contratação deverá ser a 100% FIPE, 
sem inclusão da cobertura de Despesas Extras.

Exemplo modelo: 

Ecosport - SE Direc 1.5 flex 5P Aut (PCD)

ACESSÓRIOS

VEÍCULOS PARA 
DEFICIENTE FÍSICO 



ACESSÓRIOS

KIT GÁS

| É obrigatória a contratação desta 
cobertura adicional para os veículos 
que utilizem esse tipo de combustível.

| Valor mínimo contratação: R$ 1.500,00

| Valor máximo contratação: R$ 4.000,00

| A cobertura está condicionada à 
apresentação da homologação do 
INMETRO, Nota Fiscal de compra 
do KIT e CRLV-DUT com a referida 
alteração de combustível



ACESSÓRIOS

BLINDAGEM

| É obrigatória a contratação desta 
cobertura adicional, sendo 50% do valor 
da IS Casco, limitado à R$ 50.000,00.

| Documentos necessários:

• Certificado de Registro da Secretaria 
de Segurança Pública (emitido pelo 
Exército Brasileiro), e/ou CRLV 
atualizado, constando a informação da 
Blindagem.

| Aceitação:

• Veículos até 3 anos de uso



Apenas para a modalidade 
Valor de Mercado 
Referenciado

l Cobertura do seguro iniciada no 
prazo máximo de 30 dias corridos, 
a partir da data da nota fiscal 
emitida por revenda autorizada 

l Deve tratar-se do primeiro sinistro 
com o veículo segurado 

l Após este período, o valor da 
indenização terá como base o 
valor do veículo usado

l Por 6 Meses 
Garante em caso de indenização 
integral do veículo, a reposição, 
pelo valor de veículo zero 
quilômetro por 06 (seis) meses 

l Por 12 Meses 
Garante em caso de indenização 
integral do veículo, a reposição, 
pelo valor de veículo zero 
quilômetro por 12 (doze) meses 

Condições 
para contratação Planos

REPOSIÇÃO DE 
VEÍCULO NOVO 
(ZERO KM)
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Para auxiliar no processo de cotação, o HDI Digital apresentará 
um comparativo entre todos os produtos disponíveis para o risco!

No campo “Cobertura”, os produtos 
FLEX e FIT sempre trarão duas 
opções de contratação:

FIT: Incêndio, Roubo/Furto 
e Incêndio, Roubo/Furto 
e  PT Colisão;

FLEX: Colisão e Incêndio 
e Colisão, Incêndio e 
Roubo/Furto.

O botão “Ver Mais” trará as coberturas 
adicionais contratadas e a opção de 
assistência 24h.



QUESTIONÁRIO
DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Condutor: pessoa que dirige o veículo ao menos 85% 
do tempo de circulação semanal ou no mínimo 15%

Circulação: região que o veículo circula 
habitualmente/permanece ao menos 90% do tempo

Menores: pessoa entre 17 e 24 anos - deverá ser 
informado qualquer residente ou dependente do 
Segurado e/ou condutor com idade entre 17 e 24 anos. 
Se houver pessoa entre 18 e 24 anos que já tenha sido 
indicada como condutor, a resposta a esta pergunta 
deverá ser “não”. Na possibilidade de existir(em) outro(s) 
residente(s) ou dependente(s), que não tenha(m) sido 
indicado(s) como condutor(es), a resposta deverá ser 
“sim” e informados os dados da pessoa mais jovem

Guarda do Veículo em Garagem/Estacionamento: 
locais fechados com portões e grades, ou com 
dispositivos de segurança. A garagem ou estacionamento 
não precisa estar fisicamente ligado à residência ou local 
de trabalho



Á trabalho, se usado por 2 ou mais dias da semana 
para exercício do Trabalho/Prestação De Serviços

Exclusivamente para locomoção diária, se utilizado 
como Meio de Transporte

QUESTIONÁRIO
DE AVALIAÇÃO DE RISCO

| Riscos Excluídos

• Veículo que opere com atividade ligada a
empresas de tecnologia móvel (aplicativos) com
o objetivo de transporte de passageiros –
exemplo: Uber, Veículo Compartilhado e
similares



DIFERENCIAIS

l PARCELAMENTO DA FRANQUIA: Em até 3 vezes nas 
oficinas da rede referenciada

l HDI DUO: desconto em dobro na franquia, utilizando 
como referência o prêmio em dobro da apólice residencial 
para descontar a franquia do primeiro sinistro indenizável 
do veículo
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Formas de 
Comercialização

COBERTURAS E BENEFÍCIOS ADICIONAIS

l RCF-V

l Danos Morais

l APP

l Acessórios

l Assistência 24h

 Eventos de Perda Parcial e Indenização Integral

COBERTURAS BÁSICAS

l Colisão e Incêndio

l Colisão + Incêndio, Roubo e Furo.

 Território Nacional

 80% a 100% da tabela FIPE

l As coberturas de danos materiais e danos corporais de RCF-V são 
independentes entre si, podendo ser contratadas juntas ou não.

HDI FLEX



FRANQUIA

O HDI FLEX é flexível no jeito de escolher as coberturas e também em 

utilizar a franquia! Quer saber como? Em caso de sinistro de colisão 

por perda parcial, o segurado conta com um super desconto na 

franquia ao optar pelo conserto em oficina de rede referenciada!

O Produto terá apenas uma franquia que permite a escolha de oficina 

conforme o cliente desejar (livre escolha). Porém, se ele preferir 

reparar o veículo em uma Oficina Referenciada, o valor da franquia 

será menor.

O segurado escolhe o tipo de oficina e seu respectivo valor de 

franquia apenas no momento do sinistro, mantendo a livre escolha 

exatamente como é feito no seguro tradicional.



Valor da franquia para reparo 
em Rede Referenciada 
aparece no campo 
“Benefícios”.

O valor da franquia para 
reparo em oficina Livre 
Escolha aparece no cálculo 
do seguro.



Reparo abaixo da 

franquia

Agora o HDI FLEX está ainda mais atrativo e com 
diferentes opções para você fechar o seguro ideal para 
cada cliente.

A cobertura de Reparo Abaixo da Franquia, inédita e 
exclusiva da HDI, também está disponível para 
contratação na opção completa do seguro HDI FLEX.

Essa cobertura garante a mão de obra para reparos de 
peças de plástico externas ou para lataria do 
automóvel em casos de sinistros de pequena monta, 
decorrentes de colisões cujo custo de reparo é inferior 
ao valor da franquia do casco, sem nenhuma perda na 
bonificação do segurado. 



l PLANOS: ESSENCIAL 100KM E ESPECIAL 
300KM

l 2 utilizações na vigência. Com a opção “Sem 
Assistência 24h”

l Auto Socorro

l Troca de Pneu

l Chaveiro

l Pane Seca

l Meio de Transporte Alternativo

l Locomoção para recuperação do veículo

l Remoção médica após acidente

l Traslado corpo em caso de falecimento

l Envio e Retorno de Familiar

l Retorno Antecipado

l Motorista Profissional

l Hospedagem

l 7 dias de carro reserva com e sem ar

ASSISTÊNCIA 
24 HORAS



Cobertura de Roubo e Furto

Quando selecionada a cobertura adicional de Roubo e Furto, poderá ser solicitado a instalação de um 

equipamento de rastreamento no veículo. Quando não for exigido, poderá ser solicitada Vistoria Prévia.

RASTREADOR

 Equipamento instalado em regime de comodato e sem custo para o cliente.

 Instalação feita pelo fornecedor do equipamento e somente em cidades com atuação do prestador.



Opções de Pagamento

BOLETO
CARTÃO DE CRÉDITO DÉBITO EM CONTA 
CARTÃO DE CRÉDITO DÉBITO EM CONTA

Até 10 Parcelas (1+9) Até 10 Parcelas (0+10) Até 10 Parcelas (0+10)

1 x
sem juros

de fracionamento

2 a 10 x
com juros

de fracionamento

6 x
sem juros

de fracionamento 10 x
sem juros

de fracionamento

7 a 10 x
com juros

de fracionamento





COBERTURAS

Coberturas

Básicas

Coberturas 

Adicionais

l Incêndio, Roubo/ Furto  

l Incêndio, Roubo/ Furto  e 
PT Colisão (Indenização 
Integral)

l Responsabilidade Civil 
Facultativa de Veículos 
(RCF-V)

l Danos Morais

l Acessórios

l Território Nacional

l 80%-100% da tabela FIPE

l Não há cobertura de perda parcial, 
portanto, não há franquia para o veículo

COBERTURAS

HDI FIT



l Auto Socorro

l Reboque – 100km/ 300km/ Sem Limite

l Troca de Pneu

l Chaveiro

l Pane Seca

l Meio de Transporte Alternativo

l Locomoção para recuperação do veículo

l Remoção médica após acidente

l Traslado corpo em caso de falecimento

l Envio e Retorno de Familiar

l Retorno Antecipado

l Motorista Profissional

l Hospedagem

l Não haverá assistência para vidros e carro
reserva

ASSISTÊNCIA 
24 HORAS



PAGAMENTO

BOLETO
CARTÃO 

DE CRÉDITO

DÉBITO 

EM CONTA

1X = sem juros (à vista) 6X = sem juros 6X = sem juros

7X = com juros 7X = com juros 10X = sem juros



RESUMO DO PRODUTO

COBERTURAS BÁSICAS
l Incêndio, Roubo e Furto

l Incêndio, Roubo e Furto + PT Colisão               Importante: não há cobertura de perda parcial

COBERTURAS ADICIONAIS l RCF-V l Danos Morais l Acessórios

VEÍCULO l Até R$ 80 mil l Passeio e pick-up até 20 anos l Passeio importado até 10 anos

CATEGORIA 10 a 23 - veículos de passeio e pick-ups, nacionais ou importados

PAGAMENTO EM ATÉ 7 

VEZES 

Boleto:
l 1X = sem juros (à vista)

l 7X = com juros

Cartão de Crédito:
l 6X = sem juros

l 7X = com juros

Débito em Conta:
l 6X = sem juros

l 10X = sem juros

COMISSÃO 10% até 25%

FRANQUIA Não haverá franquia para o veículo

REGRAS PARA 

ACEITAÇÃO
Instalação de rastreador ou Vistoria Prévia de acordo com as regras do Produto Auto Perfil

LIMITE DE ACEITAÇÃO
l Casco: máximo de R$ 80 mil

l RCF-V: soma máxima de DM/DC de R$ 200.000 (cobertura opcional)

CONTRATAÇÃO FIPE 80% - 100% da tabela FIPE
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HDI DUO
| É uma forma de fácil 

contratação do Seguro 
Residencial em conjunto 
com o Seguro Auto



Como contratar

As Ofertas Relâmpago      
do Auto são estendidas 
automaticamente aos 
prêmios do Residencial



* Premio de referência, sujeito a variação

TABELA DE PLANOS CARTEIRA 205  | Lar Essencial

Planos Incêndio Aluguel RC Familiar Vendaval Assistência

1 30.000 3.000 6.000 6.000
VIP+Funeral+

HelpDesk

2 50.000 5.000 10.000 10.000
VIP+Funeral+

HelpDesk

3 70.000 7.000 14.000 14.000
VIP+Funeral+

HelpDesk

4 100.000 10.000 20.000 20.000
VIP+Funeral+

HelpDesk

5 150.000 15.000 30.000 20.000
VIP+Funeral+

HelpDesk



DESTAQUES
| Desconto em dobro do valor 

do prêmio líquido do seguro 
residencial 
na franquia do veículo segurado

| Funeral Familiar: com extensão       
ao condutor e passageiro do 
veículo

| Hospedagem de até 15 dias 
em caso de incêndio e vendaval 

| Conserto de Eletrodomésticos 
(linha branca)

| Limpeza de 1(uma) caixa 
d’água até 3.000 litros ou;

| Disponibilidade de uma caçamba 
para retirada de entulho



A Campanha de Vendas HDI está a todo vapor! E a sua corretora, já garantiu uma grana extra? Lembre-se que a cada apólice 

emitida de novos negócios ou renovações congêneres nos produtos HDI Auto Perfil, HDI FLEX e HDI FIT, a sua corretora 

ganha R$ 40,00 !!

Veja abaixo algumas informações importantes sobre a campanha:

* Período da Campanha: de 14/09/2019 à 31/10/2019;

* Premiação: R$ 40,00 por apólice emitida;

* Pagamento: o pagamento aparecerá no extrato no próximo dia útil em relação a emissão da apólice, e o 

pagamento é realizado em 3 duas úteis;

* Extrato: a comissão será gerada como “Campanha” e estará vinculada à apólice emitida.

Boas Vendas! 





Obrigada !!

#vamojunto


