
AUTO SEGURO COMPLETO

SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES EVENTOS

Auto socorro 
após pane

Envio de mecânico para conserto no local do evento, 
desde que tecnicamente possível.

Até R$ 100,00 (somente 
mão de obra).

Limitada a 3 (três) 
intervenções/ano.

Pane

Reboque ou 
recolha após 

pane ou evento 
previsto

Remoção do veículo até oficina ou concessionária 
mais próxima, no raio máximo contratado, indicada 
pelo usuário.

Caso exceda o limite de quilometragem, o usuário 
será responsável pelo pagamento do excedente de 
ida e volta do reboque.

Até 200 KM, 400 KM, 1.000 
KM ou sem limite de KM 
(conforme contratado e 
especificado na apólice) 

Limitada a 3 (três) 

Acidente, Roubo 
ou Furto, Incêndio 

ou PaneGuarda do 
veículo

Depósito ou guarda do veículo reparado ou 
recuperado, até a sua retirada do local pelo usuário 
ou pessoa habilitada por ele designada.

A partir de 50 km do domicílio do Usuário

Até R$ 500,00.
Limitada a 4 (quatro) 

intervenções/ano.

Transporte 
dentro do 
município

Transporte para retorno à residência ou outro 
destino, desde que este também esteja situado no 
mesmo município, em caso de pane ou acidente.

1 destino.

Transporte dentro do 
município do evento. 

Limitada a 3 (três) 
intervenções/ano.

Envio de 
chaveiro

Mão de obra para abertura do veículo e confecção de 
uma chave, desde que tecnicamente possível.

Caso não seja possível solucionar o problema, o 
veículo será removido, conforme limite deste serviço.

Até R$ 200,00.
Mão de obra para abertura 
do veículo e/ou confecção 

de uma chave, se 
tecnicamente possível.

Limitada a 4 (quatro) 
intervenções/ano

Perda, 
Esquecimento das 
Chaves no Interior 

do Veículo ou 
Quebra na Ignição, 
Fechadura ou na 

Tranca de Direção

Troca de pneus

Mão de obra para troca do pneu ou reboque até o 
borracheiro mais próximo.

Despesas para o conserto do pneu, câmara, aro, 
entre outras, por conta do usuário.

Mão de obra para troca de 
pneus.

Limitada a 4 (quatro) 
intervenções/ano.

Pneu Avariado

Pane seca Reboque até o posto de abastecimento mais próximo. 
Despesas com combustível por conta do usuário.

Envio de reboque (até o 
posto de abastecimento 

mais próximo).

Limitada a 4 (quatro) 
intervenções/ano.

Pane seca



Meio de 
transporte 
alternativo

Meio de transporte para retorno ao município de 
residência ou continuação da viagem até o destino 
inicialmente previsto, desde que a quilometragem 
a ser percorrida não seja superior à de retorno ao 
domicílio.

Fora do município de domicílio do usuário.

Retorno ou continuação de 
viagem.

Meio de transporte a 
critério da SANCOR 

SEGUROS.

Acidente, Roubo 
ou Furto, Incêndio 

ou Pane

Transporte para 
recuperação do 

veículo

Meio de transporte para o usuário ou pessoa por 
ele designada até o local de conserto/recuperação 
do veículo, desde que este esteja em condições 
normais de tráfego. 
Local de conserto a 50 km do domicílio do usuário.

Importante: Este serviço não será fornecido quando 
a ocorrência se der até 50 km domicílio e o veículo 
for removido para outro município para conserto.

Meio de transporte a 
critério da SANCOR 

SEGUROS.

Acidente, Roubo 
ou Furto, Incêndio 

ou Pane

Hospedagem 
(Por 

imobilização)

Diárias em hotel credenciado com a Assistência, 
caso o conserto demore mais que 06 horas ou 
quando não há oficina aberta e faz-se necessário 
aguardar o início do expediente.

A partir de 50 km do domicílio do Usuário

R$ 200,00/dia - máximo de 
2 dias. 

Importante: estão excluídas 
quaisquer despesas que 

não façam parte da diária. 
Máximo de 3 (três) 

intervenções durante o ano 
de vigência.

Pane ou Acidente

Hospedagem 
(Por roubo ou 

furto)

Na hipótese de roubo ou furto do veículo, em 
situações em que o usuário tenha que aguardar o 
início do expediente precise de um tempo superior a 
6 horas para efetuar os trâmites necessários sobre o 
roubo ou furto do veículo.

50 km do domicílio do usuário.

R$ 200,00/dia - máximo de 
2 dias 

Importante: estão excluídas 
quaisquer despesas que 

não façam parte da diária. 
Máximo de 4 (quatro) 

intervenções durante o ano 
de vigência.

Roubo ou Furto

Motorista 
substituto

Pagamento das despesas com transporte de um 
responsável, indicado pelo usuário, para que possa 
trazer o veículo e seus ocupantes para o local de 
domicílio, desde que em decorrência de um acidente 
com o veículo o usuário não possa dirigir.

Até 50 km (cinquenta quilômetros)

Meio de transporte a 
critério da SANCOR 

SEGUROS.

Acidente

Remoção 
médica Inter- 

hospitalar

Caso o usuário e/ou seu(s) acompanhante(s) sofra(m) 
acidente com o veículo cadastrado e necessite(m) 
remoção para um centro hospitalar mais apropriado, 
será providenciada remoção pelo meio de transporte 
mais adequado, segundo avaliação médica.

Fora do município de domicílio do usuário.

Até R$ 3.000,00
por ocorrência. Limitada a 
1 (uma) intervenção/ano.

Regresso 
Antecipado 
em caso de 

falecimento de 
parente

Passagem aérea (classe econômica) ou outro meio 
de transporte a critério da SANCOR SEGUROS, caso 
ocorra evento previsto ou problema emergencial na 
residência e o usuário esteja em viagem, não tendo 
quem resolva o problema no imóvel.

Meio de Transporte 
Alternativo a critério da 
SANCOR SEGUROS
1 - intervenção/ano.

Falecimento



Traslado de 
corpo

Repatriamento/ transporte do corpo do usuário e/ 
ou acompanhante(s) em esquife standard até o 
município de sepultamento.

Despesas de funeral e enterro não inclusas. 
Fora do município de domicílio do usuário.

Até o município de 
sepultamento no Brasil.

Falecimento em 
decorrência de 
acidente com o 

veículo

(Carro Reserva) 
Veículo 1.0 em 
caso de evento 

previsto

Carro Reserva modelo popular 1.0 com ar 
condicionado e direção Hidráulica, conforme diárias 
contratadas.

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 usuário.

Até 7 diárias
Ou

Até 15 diárias
Ou

Até 30 diárias
(Conforme contratado e 
especificado na apólice)

Acidente, Incêndio, 
Roubo ou Furto

Carro reserva 
3º Congênere 
(Popular 1.0)

Na hipótese de evento previsto causado por outro 
veículo, sendo o usuário contratante terceiro em 
outra seguradora, a Central de Atendimento Sancor 
Seguros confirmará junto à congênere a aprovação 
de reparo da seguradora que assumiu o evento 
previsto (sinistro). A Sancor Seguros disponibilizará 
ao usuário um carro reserva (conforme o plano 
contratado).

Até 7 diárias
Ou

Até 15 diárias
Ou

Até 30 diárias
(Conforme contratado e 
especificado na apólice)

 
Acidente e Colisão




