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FICHA TÉCNICA SEGURO +AUTO   
 

 

TIPO DE 
PRODUTO 

Seguro Automóvel disponível com 3 Planos distintos. 

Conforme o Plano escolhido, é possível a subscrição de um seguro 
automóvel apenas de Responsabilidade Civil ou também com Danos 
Próprios, com diferentes combinações de coberturas e serviços. 

 

CÓDIGO DE 
PRODUTO 

0084 

SEGURADORA Generali - Companhia de Seguros S.A. 

SEGMENTOS 
ALVO 

Destina-se a Clientes Particulares, empresários em nome individual 
(ENIs) e pequenas empresas, existindo, para este último caso, um 
limite de 5 apólices de seguro automóvel por NIF do Cliente 
(Tomador de Seguro).   

O produto é elegível para veículos ligeiros, comerciais, mistos e 
caminhetas – na prática, veículos da categoria B do Código da 
Estrada em vigor (automóveis ligeiros ou conjuntos de veículos 
compostos por automóvel ligeiro e reboque de peso bruto até 750 kg 
ou, sendo este superior, com peso bruto do conjunto não superior a 
3500 kg, não podendo, neste caso, o peso bruto do reboque exceder 
a tara do veículo trator). 

MÓDULOS DE 
COBERTURAS 

 

*Franquia 2% 

**Franquia de 50€ somente na substituição de vidro. Não é aplicada 

   no caso da reparação 
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FICHA TÉCNICA SEGURO +AUTO CONTINUAÇÃO 

 
 

VALOR A 
SEGURAR 
(DANOS 
PRÓPRIOS) 

O Valor Seguro é definido de acordo com os valores da tabela Eurotax 
(usado em todo o setor segurador).  

Na contratação, o Valor Seguro pode ser alterado para um valor superior ou 
inferior em 10% (para veículos usados), ou 20% (para veículos novos) face 
ao valor da tabela Eurotax.  

Anualmente, o Valor Seguro é atualizado de acordo com as tabelas de 
desvalorização constantes nas Condições Gerais do Segurao +Auto.  

Na renovação, a Generali informará o Valor Seguro para a anuidade 
seguinte, podendo o Cliente propor um valor superior ou inferior, sendo que 
esta alteração terá de ser, sempre, aprovado pela Generali. 

RESUMO 
COBERTURAS 
ASSISTÊNCIA 
EM VIAGEM 

 

 

Planos Plano 1 e 2 Plano 3 
Garantias e Modalidade Confort Plus VIP Plus 

 
Assistência em Viagem Km0 Incluído Incluído 

 
Despesas Médicas no Estrangeiro 3.000,00€ 10.000,00€ 

 
Transporte ou repatriamento de pessoas seguras  Ilimitado Ilimitado 

 
Reboque e desempanagem 250,00€ 500,00€ 

 
Veículo de substituição por avaria 
     Período 
     Limites de ocorrência por ano 
     Limites de dia por ano 
     Cilindrada do veículo disponibilizado 
 

Incluído 
Reparação 
2 
5 
1.2cc 

Incluído 
Imobilização 
2 
5 
Até 2.0cc 
 

Atraso no serviço de reboque 
 

Incluído Incluído 

Perda ou roubo de chaves e chaves trancadas dentro 
da viatura 

250,00€ 500,00€ 

   
Substituição de roda em caso de furo em Portugal e 
Estrangeiro  

250,00€ 500,00€ 

   
Falta de combustível em Portugal e no Estrangeiro 
 

250,00€ 250,00€ 
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FICHA TÉCNICA SEGURO +AUTO CONTINUAÇÃO 

 
 

DETALHE DA 
COBERTURA 
PROTEÇÃO 
JURIDICA 

 

Descrição Limite 

Defesa em Processo Penal em consequência de Acidente de Viação  
Reclamação por danos corporais  
Reclamação por danos materiais  
Reclamação por danos materiais e corporais  
Adiantamento de cauções penais  
Adiantamento de custas e preparos  
Reclamações em caso de reparação defeituosa do veículo seguro  
Peritagem médico-legal na avaliação do dano corporal  

1 250 € 
2 000 € 
1 750 € 
2 500 € 
4 000 € 
1 000 € 
1 500 € 
500 € 

  

DETALHE DA 
COBERTURA 
VEÍCULO DE 
SUBSTITUÍÇÃO 

Em caso de avaria, o Cliente terá acesso a um veículo de substituição através da 

cobertura de Assistência em Viagem.    

Detalhe das coberturas de Assistência em Viagem disponíveis nas Condições 

Gerais do Produto +Auto 

Grupo do 
Veículo  

Veículo Seguro 
Veículo de 

Substituição 
Limite 

Veículos 
Ligeiros e 

TT's 

Até 1.199 cc 
1.200 a 1.400 cc 

1.401 a 1.600 cc (gasolina) 
1.401 a 1.600 cc (diesel) 

1.601 a 2.000 cc (gasolina) 
1.601 a 2.000 cc (diesel) 

Até 1.200 cc (gasolina) 
Até 1.400 cc (gasolina) 
Até 1.600 cc (gasolina) 
Até 2.000 cc (diesel) 
Até 2.000 (gasolina) 
Até 2.000 cc (diesel) 

Acidente/ Perda Total: 
Max 20 dias/ sinistro e 

ano 
 

Roubo: Max 45 dias/ 
sinistro e ano 

Veículos 
Comerciais 

 
Monovolumes 

ligeiros  
(+ 6 lugares) 

Mercadorias até 1.900 cc 
 
 

Monovolume até 2.500 cc 

Comerciais até 1.900 cc 
(diesel) 

 
Monovolume até 2.500 
cc (gasolina ou diesel) 

DEFINIÇÃO 
DAS 
COBERTURAS 

Responsabilidade Civil: garante os danos materiais e corporais 
causados a terceiros até ao montante de 50 000 000 €. 
(Normalmente conhecida como Seguro contra Terceiros) 

Assistência em Viagem: aplicável ao veículo, por avaria ou 
acidente, falta de combustível, furo de pneu, perda de chaves, falta 
de bateria, que impeça o veículo de circular pelos próprios meios, 
cuja circulação se efetue na Europa e países da Bacia do 
Mediterrâneo. 

A cobertura é também aplicável ao Tomador do Seguro, seu cônjuge, 
pessoa que com ele viva em união de facto, ascendentes e 
descendentes, até ao segundo grau que com ele vivam ou coabitem, 
ainda que viagem separadamente e em qualquer meio de transporte.  

Esta cobertura inclui veículo de substituição em caso de avaria. 



 

 
 

Generali - Companhia de Seguros, S.A. - Capital Social Euros: 72.000.000,00 - Contribuinte N.º 513 300 260 - Matriculada Cons. Reg. Com. de Lisboa 
Rua Duque de Palmela, 11 - 1269-270 LISBOA - www.generali.pt 

  
        Página 4 

 

 

FICHA TÉCNICA SEGURO +AUTO CONTINUAÇÃO 

 
 

DEFINIÇÃO 
DAS 
COBERTURAS 

Proteção Jurídica: a cobertura consiste no pagamento das 
despesas necessárias e razoáveis inerentes à defesa das Pessoas 
Seguras, em qualquer processo penal por crime ou infração de 
natureza involuntária que lhe for movido em consequência daquele 
acidente, assim como despesas inerentes à regulação extrajudicial ou 
judicial dos sinistros que envolvam o veículo seguro, por reclamação 
de danos corporais e/ou materiais, devido às pessoas seguras ou 
herdeiros contra terceiros responsáveis até ao limite do capital da 
cobertura.  

Acidentes Pessoais Ocupantes: esta cobertura garante até aos 
limites fixados na Apólice, a cobertura dos riscos de Morte, Invalidez 
Permanente Total, pagamento de Despesas de Tratamento das 
Pessoas Seguras e despesas de funeral para os passageiros do 
veículo quando emergentes do acidente de viação de que sejam 
vítimas. 

Quebra isolada de Vidros: esta cobertura garante, até ao limite do 
capital seguro, a indemnização correspondente aos gastos de 
reparação ou de substituição e montagem do para-brisas, do óculo 
traseiro, dos vidros laterais e do teto de abrir, em caso de quebra ou 
rotura isoladas dos mesmos. 

Franquia: 50€ na substituição de vidro, não sendo cobrada franquia 
na reparação.  

Furto ou Roubo: esta cobertura garante, dentro dos limites fixados 
na Apólice, os danos sofridos pelo veículo seguro em consequência 
de roubo, furto ou furto de uso, tentado ou consumado, que se 
traduzam no desaparecimento, na destruição, na danificação ou 
deterioração do veículo, na subtração de peças fixas ou 
indispensáveis à sua utilização e na subtração de acessórios, estes 
últimos desde que expressamente designados na apólice. 

Choque, Colisão ou Capotamento: esta cobertura garante, dentro 
dos limites fixados na Apólice, os danos sofridos pelo veículo seguro 
em consequência de um acidente, cobrindo os danos resultantes de 
choque, colisão ou capotamento e/ou de quebra isolada de vidros, 
independentemente do facto do veículo se encontrar ou não em 
circulação.  
Franquia: 2% do valor seguro. 
(Designado nas Condições Gerais por Danos Acidentais Sofridos 
pelo Veículo) 



 

 
 

Generali - Companhia de Seguros, S.A. - Capital Social Euros: 72.000.000,00 - Contribuinte N.º 513 300 260 - Matriculada Cons. Reg. Com. de Lisboa 
Rua Duque de Palmela, 11 - 1269-270 LISBOA - www.generali.pt 

  
        Página 5 
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DEFINIÇÃO 
DAS 
COBERTURAS 

Incêndio, Raio ou Explosão: esta cobertura garante, dentro dos 
limites fixados na Apólice, os danos sofridos pelo veículo seguro em 
consequência de queda de raio, incêndio ou explosão ocasionais, 
quer o veículo se encontre em marcha ou parado, quer recolhido em 
garagem ou noutro local. 
Franquia: 2% do valor seguro. 

Fenómenos da Natureza: esta cobertura garante, dentro dos limites 
fixados na Apólice, os prejuízos ou danos diretamente causados ao 
veículo seguro por aluimento, deslizamento e derrocada de terrenos, 
abatimento de túneis, queda de aeronaves, fenómenos sísmicos, 
inundações, trombas de água e tempestades. 
Franquia: 2% do valor seguro. 
(Designado nas Condições Gerais por Riscos Extraordinários) 

Atos de Vandalismo: esta cobertura garante, dentro dos limites 
fixados na Apólice, os prejuízos ou danos diretamente causados ao 
veículo seguro por greves, lock-outs e outros distúrbios laborais, 
tumultos, motins e outras alterações da ordem pública, terrorismo ou 
sabotagem e atos maliciosos ou de vandalismo. 
Franquia: 2% do valor seguro. 
(Designado nas Condições Gerais por Riscos Sociais e Políticos) 

Veículo de Substituição (Acidente): esta cobertura garante ao 
Segurado em caso da privação forçada do uso do veículo seguro, em 
consequência de sinistro, acesso a um veículo de substituição. 

Em caso de avaria, o Cliente terá acesso a um veículo de 
substituição através da cobertura de Assistência em Viagem 

SERVIÇOS 
INCLUÍDOS 

Accident Care: sempre que o Cliente sofra um acidente que requeira 
o serviço de reboque, deslocar-se-á ao local um representante da 
Generali para o apoiar no preenchimento da Declaração Amigável, 
solicitar a presença das autoridades, efetuar a reportagem fotográfica 
dos danos existentes no veículo seguro e entregar a participação de 
sinistro na Companhia.  
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PLANOS 2 e 3 
PARA 
VEÍCULOS 
USADOS (+ 1 
mês de 
matricula) 

A contratação de planos com coberturas de Danos Próprios (Plano 2 
e 3) para veículos com idade entre 1 mês e 6 anos (inclusive) está 
sujeita a vistoria. 

Após a contratação de uma apólice cujo veículo está sujeito a vistoria 
e antes da realização da mesma, o Cliente estará segurado pelas 
coberturas do Plano 1. Deste modo, o Cliente poderá circular 
imediatamente com as coberturas mínimas requeridas por lei. O valor 
debitado no momento da contratação será referente ao 1º recibo do 
Plano 1 + 2,23€ do custo de apólice. 

Caso o resultado da vistoria seja favorável, será ativado o planos de 
Danos Próprios escolhido pelo Cliente e efetuado o débito direto 
da diferença entre os prémios (1º recibo do plano de Danos Próprios 
ajustado pelo nº de dias que não esteve ativo para realização de 
vistoria, deduzido do valor do 1º recibo do plano 1 já pago). 

Caso o resultado da vistoria seja desfavorável, o Cliente receberá 
carta com os motivos da recusa e permanecerá com o Plano 1 ativo. 

Notas:  

- Veículos novos não necessitam de vistoria; 

- Veículos com mais de 6 anos não poderão contratar os Planos com 
coberturas de Danos Próprios.  

VISTORIA 

A vistoria poderá ser realizada: 

- Nas oficinas GlassDrive, devendo o Cliente deslocar-se no prazo 
máximo de 5 dias úteis; 

- Local da preferência do Cliente, sendo contactado até 24h úteis 
depois da contratação para marcação da vistoria. 
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ACEITAÇÃO 

Todos os Planos são de aceitação automática (validações feitas 
automaticamente pelo Portal de Generali), não carecendo de 
elementos informativos adicionais à Generali, excetuando os casos 
de contratação dos módulos com coberturas de Danos Próprios para 
automóveis usados, em que neste caso o veículo necessita de 
vistoria prévia. 

Abaixo é apresentada uma lista das exclusões com validação 
automática mais comuns. As exclusões marcadas com (*) terão 
de ser feitas pelo Colaborador. 

Caso o veículo do Cliente se enquadre em pelo menos uma das 
exclusões marcadas com (*), não deverá ser efetuada a venda, pois 
as mesmas estão excluídas das condições contratuais. 

Ao assinar a Proposta de Seguro, o Cliente reconhece não se 
enquadrar em nenhuma das exclusões acima referidas marcadas 
com (*). 

 

 

Tipo de Cliente/Veículo Planos Indisponíveis 

Segurado e/ou Condutor com Idade superior a 80 anos Todos 

Transferência de seguro com agravamento por sinistralidade Todos 

Veículo a segurar com antiguidade superior a 24 anos Todos 

Veículo com peso bruto superior a 3.500 KG ou não ligeiro Todos 

Veículo com antiguidade superior a 6 anos 2 e 3 

Veículo com valor a segurar superior a 100.000 Euros 2 e 3 

Veículo superior a 1 mês de antiguidade sem vistoria 2 e 3 
Serviço de Taxi, Transporte Privado de Aluguer (Uber ou similar), 
Carsharing, Rent-a-Car com ou sem condutor, Empresas de 
Distribuição de mercadorias, Entregas Expresso e/ou Domicilio, 
Ambulância e Bombeiros (ou similar) (*) 

Todos 

Veículo de Empresa de Transportes Coletivos, Transporte de Valores, 
Transportes Internacionais, Transporte Escolar, Serviço Funerário, 
Instrução e Exame (*) 

Todos 

Veículo de Empresa de Segurança e/ou Vigilância ou de Circulação em 
Portos e/ou Aeroportos (*) 

Todos 

Veículo com carroçaria de fibra de plástico, com transformações de 
motor/carroçaria (*) 

Todos 
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DURAÇÃO Mínimo de 1 ano, renovável por períodos iguais e sucessivos 

PAGAMENTO 
DE PRÉMIOS 

O valor de prémio resulta da simulação efetuada para cada Cliente e 
é pago no início da anuidade. O prémio pode ser fracionado mensal, 
trimestral ou semestralmente, mediante encargos de fracionamento: 

25% - Prémios mensais; 
15% - Prémios trimestrais; 
8% - Prémios semestrais. 

As cobranças serão efectuadas pela Seguradora através do sistema 
de débitos directos/sepa. 

Cobrado aquando da emissão da apólice: 

- Custo da apólice – 2,23€. 

 


