
  

 

As mensagens publicitárias contidas no presente documento e afetas ao presente produto são válidas até à data de 

publicação do documento que expressamente as substitua ou até à data em que o produto deixe de ser comercializado. 

A informação constante desta mensagem não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual exigida. 

Este produto é comercializado pela MAPFRE Seguros Gerais S.A. 

STANDS E OFICINAS 
 

 

ÂMBITO 

Seguro automóvel flexível com excelente relação qualidade/preço. 

Oferece 3 modalidades base, com diversas coberturas opcionais, de acordo com as necessidades reais do cliente. 

 

VANTAGENS 

 Quebra de Vidros com âmbito alargado (garante a quebra casual/isolada ou por Choque, Colisão ou 

Capotamento, Furto ou Roubo/Furto de Uso e Incêndio, Raio ou Explosão, mesmo que a modalidade não inclua 

estas coberturas); 

 Pagamento das despesas de adaptação do veículo, até 2.500 € e da habitação até 15.000 € (por acidente do 

condutor/segurado com invalidez permanente igual ou superior a 65%); 

 Possibilidade de Danos Próprios sem franquia; 

 Possibilidade de contratação com Garantia de Valor em Novo, sem custo adicional, por perda total do 

veículo até 3 anos (ligeiros de passageiros) ou 2 anos (ligeiros comerciais, mistos e caminhetas); 

 Reposição de capital gratuita e automática (nos sinistros de DP, perda parcial); 

 PPI – Centro de Peritagem e Diagnóstico: serviço exclusivo, em Lisboa e Porto, que permite numa única 

deslocação: participação, peritagem, e ordem de reparação; 

 Extensão territorial gratuita e automática aos países da Carta Verde não traçados (para a maioria das 

coberturas, nomeadamente as de Danos Próprios); 

 Assistência em viagem , sem limite no número de assistências em viagem (inclui: Falta/troca de 

combustível, Furo de pneus e Perda ou roubo das chaves); 

 Substituição e reparação rápida de vidros (com participação de sinistro nas oficinas especializadas) e serviço 

móvel de reparação de vidros; 

 Veículo de Substituição por Avaria ou Acidente na cobertura de Assistência em Viagem Plus, durante 3 dias e 2 

vezes por ano (extensão opcional da cobertura Assistência em Viagem). 


