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MANUAL DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS SAFE 

1 – ÂMBITO TERRITORIAL 

Os serviços de assistência serão prestados aos associados em todo o território nacional. 

Podendo acionar estes serviços a qualquer hora do dia ou da noite, durante 24 horas por dia. 

2 – OBEJETIVO DO PROGRAMA  

Este programa tem por objetivo prestar um serviço de assistência 24 horas aos associados, em 

casos de imobilização do veículo em sequência a acidente e/ou pane, roubo e/ou furto que 

venha a impossibilitar o mesmo de trafegar por meios próprios, respeitados as limitações de 

caráter geral e as limitações especificas de cada serviço. Todos os serviços e assistência 

deverão ser solicitados imediatamente após o acontecimento, através do telefone 0800 761 

6170 informando nome do Associado e os dados do veículo: CPF/ Marca / Modelo / Placa e o 

local preciso onde o veículo se encontra e telefone para contato.Obs (para BASES em outras 

Cidades , o telefone da assistência 24 hs está informado no Termo de Adesão pela Regional 

Local ) .  

IMPORTANTE  1: O atendimento é de caráter emergencial, e destina-se, em caso de 

necessidade de reboque a transportar o veículo do local do evento até o local de endereço do 

associado nos registros da Associabem ou para oficina mais próxima. Se constatado o uso 

indevido dos serviços o associado perderá a sua cobertura, e terá a sua associação cancelada. 

 

3 – DEFINIÇÕES  

Associado: Pessoa física que estiver na direção do veiculo constante de nosso cadastro no 

momento do evento. Pessoa jurídica com contrato social no cadastro. 

Acompanhantes: As pessoas que se encontram no veículo do associado no momento da 

ocorrência do evento, considerada a capacidade de lotação do veículo determinada pelo 

fabricante. 

Cadastro: É o conjunto de informações relativas aos veículos que terão direito a utilização dos 

serviços, conforme informações disponibilizadas pelo associado. 

Prestadores: São pessoas físicas e ou jurídicas constantes dos cadastros e registros da 

assistência 24 horas, aptas a prestar os serviços necessários. 

Evento: Imobilização do veículo em consequência de pane e/ou acidente, que venha a 

impossibilitar o veículo de trafegar por seus próprios meios e roubo e/ ou furto do veículo 

cadastrado. 

Acidente com o veículo: É a ocorrência de colisão, abalroamento, capotagem, alagamento, 

queda de objetos externos envolvendo diretamente o veículo e impedindo sua locomoção por 

seus próprios meios. Conforme item de garantias e limites 4.9. 

Pane: É qualquer defeito de origem mecânica ou elétrica ocorrida no veiculo que venha a 

impossibilitar sua locomoção por seus próprios meios. 

Local de residência: É o endereço de residência ou domicílio permanente do associado, 

constante do cadastro do mesmo junto a ASSISTÊNCIA 24 HORAS, para efeito do serviço de 



assistência, considerando ainda que seus acompanhantes no veículo no momento do evento 

tenham o mesmo domicílio que o associado. 

Reparo Emergencial: Serviços emergenciais, realizados tecnicamente pela assistência 24 

horas. Podendo ser ou não solucionado, mediante a condições do veículo, local e 

circunstâncias. 

Transporte de Veículo: Reboque do veículo para outro local/cidade sem que haja defeito, que 

impossibilite o deslocamento por seus meios. 

Atendimento Sinistro: É o setor responsável pelos acionamentos do serviço da Assistência 

Vidros em decorrência do evento/sinistros, que ficará disponível para atendimento durante 

horário comercial, em dia útil de segunda á sexta dás 08:00 ás 16:00hs. 

Carência: Período durante o qual a Assistência está isenta de pagamento dos riscos de 

cobertura para troca dos vidros, retrovisores, faróis e lanternas. 

Limite: Critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecido de acordo com a 

quilometragem inicial ou máxima, tempo/quantidade  

 

4 – GARANTIA E LIMITES  

 

COBERTURAS DA ASSISTÊNCIA 24 HS : (PARA AUTOMÓVEIS) 

- 300 Km (150 KM de ida e 150 Km de volta) ; 

- 1 REBOQUE ; 

- 1 CARGA DE BATERIA ; 

- 1 CHAVEIRO ; 

- 1 TROCA DE PNEU ; 

- 1 PANE SECA . 

OBS : Os ítens acima , referem - se à 04 ( quatro ) EVENTOS DIFERENTES POR MÊS . 

 

COBERTURAS DA ASSISTÊNCIA 24 HS : (PARA MOTOCICLETAS).  

-200 Km (100 km de ida e 100 km de volta ) 

-1 REBOQUE ; 

-1 CARGA DE BATERIA 

-1 CHAVEIRO 

-1 TROCA DE PNEU 

-1 PANE SECA 



OBS : Os itens acima , referem se à 02 (dois) EVENTOS DIFERENTES POR MÊS 

- Para bases localizadas em outras Cidades , as coberturas constarão na FICHA DE 

AFILIAÇÃO.  

 

4.1 - Para ter direito aos serviços a seguir, o associado, em razão da ocorrência do evento, 

deverá impreterivelmente, acionar a Central de Assistência, e estar adimplente com sua 

mensalidade para que o serviço seja realizado.  

4.2 - A central de assistência sempre que possível, buscará solucionar o problema do 

associado, enviando equipes de profissionais para a assistência emergencial, disponibilizando 

equipamentos e outros serviços. 

4.3 - Para isso, conta com profissionais criteriosamente selecionados, visando proporcionar o 

melhor atendimento, respeitando as limitações de caráter geral e as limitações específicas de 

cada serviço. 

4.4 - É de responsabilidade do associado a remoção de eventual carga transportada no veículo 

antes da chegada do reboque. 

4.5 - A prestação do serviço será providenciada de acordo com a infra estrutura, regulamentos, 

legislações e horários do atendimento necessário e requerido.4.6 - Não é de responsabilidade 

da Associação nem da Assistência 24 horas, o fornecimento de peças ou custo com mão de 

obra além dos serviços que constam nesse contrato. 

4.7 - Em caso de necessidade do envio do reboque após serviço de s.o.s., a remoção de 

eventual carga transportada no veículo antes do envio do reboque é de responsabilidade do 

associado. 

4.8 - Em casos que não seja possível o envio de um profissional no local para fazer o reparo 

emergencial, será enviado o reboque para transportar o veículo para a oficina mais próxima 

mediante a quilometragem contratada. Os custos com oficina são de responsabilidade do 

associado. Mediante a garantias e limites, item 4.6. 

4.9 - Não estão previstos os custos com equipamentos especiais (Munck, GuindasteEtc) para 

resgate do veículo. Mediante aos parágrafos “Via de Acesso” e “Salvamento” deste contrato. 

4.10 – A quilometragem que excede o KM contratado é de inteira responsabilidade e custo do 

associado que deverá ser pago no ato ao prestador. O valor total do quilometro excedente será 

entregue diretamente ao prestador pelo associado. A associação não se responsabiliza por 

quilometragem que não esteja incluso no pacote contratado. 

4.11 – O associado/condutor deve fornecer todas as informações possíveis, no momento da 

solicitação de qualquer serviço, mediante as perguntas feitas pela Assistência 24h, no intuito 

de ter a melhor referência do local, identificação/confirmação dos dados e solucionar sempre 

tecnicamente possível, com socorros emergenciais. 

4.12 – O serviço de reboque é para remoção do veículo para oficina, não deve ser confundido 

com transporte de veículo. A remoção do veículo não pode ser da cidade de origem nos 

registros da assistência para outra cidade. 

4.13 – Independente do pacote contratado. A quilometragem será contabilizada do ponto de 

partida da base do prestador ao local onde o veículo se encontra, e o retorno do prestador até 



a base (contando ida e volta). Ex.: 150 km de ida e 150 km de volta. Enviado, o mesmo terá 

seu serviço como utilizado, independente da resolução do socorro emergencial. 

4.14 - Em nenhuma hipótese o associado terá direito a ressarcimento de valores caso haja 

saída do programa de proteção veicular. 

4.15 – Havendo necessidade de remoção do local de destino para outro lugar, a prestação será 

considerada como nova saída. Sendo a despesa superior ao limite contratado, os custos da 

quilometragem excedente correrão por conta do associado e deverão ser negociados 

diretamente com o prestador, realizando o pagamento de imediato. 

4.16 – O reboque de veículo de cargas, (vans, pick – ups, caminhões, etc) somente ocorrerá se 

o veículo não estiver carregado. 

4.17 – O limite de utilização PARA AUTOMÓVEIS é de até 04 (QUATRO) atendimentos no 

período de 30 (trinta) dias entre uma e outra ocorrência, com eventos diferentes (EX : 1 

REBOQUE , 1 CHAVEIRO , 1 PANE SECA , 1 TROCA DE PNEU ). 

Para MOTOCICLETAS O2 (DOIS) atendimentos , e para as BASES localizadas em outras 

CIDADES , deve constar na FICHA DE ADESÃO.    

   

5 – ASSISTÊNCIA AO VEÍCULO 

5.1 –  Reboque do veículo  

Na ocorrência de pane, que impossibilite o deslocamento por seus próprios meios, a Central de 

Assistência fornecerá ao associado o serviço de reboque para que o veículo seja levado até a 

oficina mais próxima por indicação do associado ou da associação a um outro local, desde que 

não ultrapasse o limite da quilometragem contratada. Mediante a garantias e limites item: 

Na ocorrência de acidente, incêndio, furto ou roubo do veículo, que impossibilite o 

deslocamento por seus meios em consequência do evento descrito, o associado deve entrar 

em contato com a Assistência 24 horas solicitar o serviço de reboque, para que o veículo seja 

levado até a oficina mais próxima e ou por solicitação do associado ou da associação a um 

outro local, desde que não ultrapasse o limite da quilometragem contratada.  

IMPORTANTE 1: Caso ocorra fora do horário comercial, o veículo será encaminhado 

preferencialmente para a base do prestador de serviço. Em casos de ausência de estrutura 

para guarda de veículo, o mesmo poderá ser levado para a residência cadastrada, onde 

posteriormente será removido para oficina indicada pelo associado/associação, respeitando o 

limite estabelecido do seu plano e os regulamentos das Definições Gerais, garantias e limites. 

IMPORTANTE 2: Em caso de colisão, o veículo deve ser enviado para uma oficina parceira 

e/ou indicada pela associação. 

IMPORTANTE 3: Independente dos serviços contratados em assistência 24h, somente será 

disponibilizado o máximo de 04 (QUATRO) assistências por mês ( VER ÍTEM 4.17 ) . 

IMPORTANTE 4: De forma alguma o serviço de reboque deve ser confundido com transporte 

de veículo. O veículo deve ser encaminhado para oficina mais próxima 

IMPORTANTE 5: Em caso de 500 km contratados, o veículo também deve ser levado a cidade 

mais próxima. Havendo exceção da associação, defeito no motor, ou caixa de marcha o 

veículo poderá ser direcionado a outro local. 



 

5.2 –  Carga de bateria 

Em caso de recarga de bateria ou pane elétrica, o associado deve entrar em contato com a 

assistência onde será enviado um profissional para realizar o reparo emergencial com carga de 

bateria no local para que o veículo seja reparado. respeitando o limite estabelecido do seu 

plano e os regulamentos das Definições Gerais, garantias e limites item: 

 

5.4 –  Troca de pneus  

Na hipótese de ocorrerem danos ao pneumático, que impossibilitem a locomoção do veículo 

por seus próprios meios, o associado deve entrar em contato com a Assistência 24 horas,onde 

a mesma enviara um prestador para efetuar a troca do pneu no local, respeitando o limite 

estabelecido do seu plano e os regulamentos das Definições Gerais, garantias e limites. 

Observação: Todas as despesas para o conserto do pneumático, tais como, mão de obra, 

pneu, câmara, bicos e etc. Serão de responsabilidade do associado. 

IMPORTANTE 1: Fica claro que havendo a necessidade de remoção pelo fato de mais um 

pneu estar danificado, não estarão compreendidas quaisquer despesas com reparo ou 

substituição do(s) pneu(s), câmera de ar, aro de roda, ou quaisquer peças relacionadas ao 

evento. 

Para que o serviço seja executado, o fornecimento de: chave de roda, macaco e estepe é por 

conta do associado. 

5.5 –  Chaveiro 

Em caso de perda ,  roubo/furto, bem como fechamento das mesmas no interior do veículo, e o 

associado não puder se locomover com o veículo, a Central de Assistência enviará um 

chaveiro até o veículo para que, tecnicamente possível, seja realizada a abertura da porta. 

IMPORTANTE 1: caso não seja possível resolver o problema por meio do envio do chaveiro, o 

associado deve solicitar a assistência 24 horas o reboque do veículo até uma oficina mais 

próxima, respeitando o limite estabelecido do seu plano e os regulamentos das Definições 

Gerais, garantias e limites. 

IMPORTANTE 2: Não estão abrangidos os custos de mão de obra e peças para confecção de 

chaves,abertura de porta mala, trocas e conserto de fechaduras e ignição que se encontram 

danificadas. 

5.6 - Auxílio na falta de combustível/Pane seca 

Na hipótese de impossibilidade de locomoção do veículo, por falta de combustível, o associado 

deve solicitar a Assistência 24 horas o socorro emergencial de pane seca. Será enviado um 

prestador até o local do evento e o solicitante terá que arcar com o custo do combustível, para 

realizar a compra, e posteriormente, a entrega. 

IMPORTANTE 1: O serviço de reboque poderá ser prestado em conformidade ao limite de 

quilometragem contratado pelo associado (suas condições de contrato) e o posto de gasolina 

mais próximo, definindo-se como 1 (uma) saída a quilometragem percorrida pelo prestador 

entre o lugar de origem da ocorrência até o destino para o qual o veículo será transportado. 



 

6 - VIA DE ACESSO 

O veículo deve estar em via de fácil acesso (via pública) para que o serviço seja executado 

sem que ponha em risco de segurança o profissional que vai executar o serviço. A execução 

do chamado será mediante a leis de trânsito vigentes, com devidos acessos sem impedimentos 

de o socorro chegar até o local onde o veículo se encontra. Os serviços serão prestados na 

medida das disponibilidades do local. Ex.: Trajetos: Manifestos, festas urbanas, percurso de 

carnaval (circuito), lavagens, tiroteios e afins. 

 

7 - DESLOCAMENTO 

Após 10 minutos do registro da solicitação, o cancelamento do chamado será caracterizado 

como deslocamento, definido como serviço utilizado. 

 

8 - HORA PARADA 

É caracterizado hora parada o tempo de espera do profissional a partir de 30 minutos no local, 

dependo de algo de responsabilidade do associado. A associação não tem cobertura de hora 

parada. Cabe ao associado realizar o pagamento do valor de imediato diretamente ao 

prestador. Fica desobrigada a assistência 24 horas de aguardar mais que 10 minutos no local. 

 

9 - SALVAMENTO 

A Assistência 24hs não é responsável pelo desatolamento do veículo, nem retirada do mesmo 

de ribanceira, vala ou penhasco ou alguma situação que precise de equipamento extra além de 

uma remoção simples. 

 

10 - RETORNO DO VEÍCULO AO DOMICÍLIO (apenas para AUTOMÓVEIS) 

O retorno do veículo ao domicílio, quando o veículo cadastrado tiver sido recuperado de furto 

ou roubo, quebrado em localidade perigosa, ou durante a madrugada e não estiver em 

condições de circular por meios próprios. O associado tem bônus de R$ 50,00 (cinqüenta 

reais), para utilizar serviço de táxi ou solicitar um meio de transporte via aplicativo. Com a nota 

fiscal, o mesmo é reembolsado pela associação. Até o valor acordado (com comprovante de 

residência). 

IMPORTANTE 1: A viabilização somente ocorrerá caso o associado tenha utilizado o 

atendimento de reboque, conforme condições do primeiro parágrafo de retorno do veículo ao 

domicílio. 

IMPORTANTE 2: Atendimento não disponibilizado para eventos de panes. 

IMPORTANTE 3: Veículos de aluguel, locadoras, autoescola, táxi, “uber”, vans, micro-ônibus e 

todos os veículos de placas vermelhas terão o atendimento prestado somente para o condutor. 

IMPORTANTE 4: O limite para viabilização do retorno ao domicílio por táxi, “uber” e motorista 

de aplicativo é de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para todos os ocupantes do veículo cadastrado, 



limitando-se esses ao número de até 04 (quatro, e poderá ser reembolsado mediante 

apresentação de nota fiscal, recibos ou cupons fiscais. 

IMPORTANTE 5: O limite de utilização é de 01 (um) atendimento por utilização de reboque 

após evento. 

 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Se o condutor declarar impossibilitado de adquirir peças de reposição/substituição no momento 

do atendimento, a assistência poderá se recusar a enviar o socorrista para realizar o 

atendimento no local e oferecerá o atendimento de reboque com destino a oficina. Se a 

assistência não for realizada por qualquer motivo, será necessário 30 dias entre o atendimento 

do mesmo evento. Os serviços serão prestados na medida das disponibilidades do local. 

 

12 – EXCLUSÕES  

12.1 –  Estão excluídas as prestações de serviço de assistência a eventos 

resultantes de CARÁTER GERAL: 

- Prestação de serviços não decorrentes das instruções e solicitações da contratada ou que 

tenham sido solicitadas diretamente ou indiretamente pelo associado como antecipação, 

extensão ou realização do serviço; 

- Não é permitido o reboque do veículo para local diferente do endereço de domicílio do 

associado, conforme registro no sistema da assistência. 

- Solicitação de Assistência para panes repetitivas; Eventuais reboques de veículos que exijam 

utilização de “munck” ou outro equipamento para fins de resgate que não o tradicional 

“reboque”; 

- Gastos com combustíveis, reparações e roubo de acessórios incorporados ao veículo; 

- Uso indevido do veículo ou condução do mesmo por pessoa não habilitada. Não conforme a 

legislação vigente; 

- Roubo das bagagens e objetos pessoais deixados no interior do veículo; 

- Mercadorias transportadas; 

- Reparo do veículo fora do local do evento; 

- Concerto do veículo; 

- Envolvimento de terceiros em acidentes, mesmo que o associado motorista reconheça sua 

responsabilidade; 

- Acionamento dos serviços de emergência em sequência a re-chamada para a correção de 

defeito ou vício também conhecida como “recall” por parte da contratante: 

- Assistências efetuadas ou solicitadas diretamente pelo associado, sem a prévia autorização 

da contratada; 

 



 

12.2 EM RELAÇÃO AO VEÍCULO: 

- Ocorrências fora dos âmbitos definidos;  

- Remoção do veículo da cidade de origem nos registros da safe para outra cidade. 

- Acidentes com o veículo em decorrência da prática de “rachas” ou corridas; 

- Má manutenção ou descuidos do responsável do veículo; 

- Veículos em desrespeito às normas de segurança recomendadas pelo fabricante ou 

autoridades; 

- Participação em apostas, duelos, crimes, disputas; 

- Travessia Ferry Boat e outras travessias marítimas; 

- Acidentes produzidos por ingestão intencional de tóxicos, narcóticos ou bebidas alcoólicas; 

- Ação ou omissão do associado causada por má fé. 

12.3 –  Em relação ás pessoas: 

- Gastos com restaurantes e despesas provenientes de estada em hotel, tais como: lavanderia, 

telefone, restaurantes, frigobar etc; 

- Tentativa de suicídio, doença, ou lesão ocasionadas pela tentativa, ou ainda, causadas 

intencionalmente pelo associado a si próprio, assim como as que derivam de ações criminosas 

por ele causadas, direta ou indiretamente; 

- Tratamento ou atos decorrentes de doenças ou estados patológicos provocados por ingestão 

intencional de tóxicos (drogas), narcóticos, ou utilização de ações criminosas por ele causadas, 

direta ou indiretamente; 

- Despesas com próteses, óculos, lentes de contato, marca-passos, bengalas e similares, 

assim como qualquer tipo de doença mental; 

- Acontecimentos ocasionados em consequência de prática de desportos em competições, 

assim como nos seus treinos e apostas; 

- A assistência não se estenderá em buscas do “de cujus”, realizações de provas, bem como 

formalidades legais e burocráticas, no caso do associado haver desaparecido em acidente, 

qualquer que seja a sua natureza, implicando em “morte presumida”; 

- Assistências efetuadas ou solicitadas diretamente pelo associado, sem a prévia autorização 

da Central de Assistência. 

- As despesas decorrentes de serviço de assistência jurídica, serão de responsabilidade do 

associado; 

- Os serviços de assistência serão prestados ao associado em todo território brasileiro. 

 

 



 


