
 

 

segure-se ao melhor preço  

 
Porquê a MAPFRE? 

 Sistematicamente com melhores prazos de regularização de sinistros, pelo Instituto de 
Seguros de Portugal 

 Relação qualidade/preço reconhecida por entidades externas 

 Rede com mais de 60 lojas por todo o país 

 Vários canais ao seu dispor 

 

Porque deve proteger o seu automóvel com o MAPFRE AUTO? 

MAPFRE AUTO Seguros Automóvel Convencionais 
(prática do mercado) 

Garante o pagamento dos vidros da viatura, mesmo 
que a quebra não seja isolada, e independentemente 
das coberturas que o segurado não tenha contratado 

Mercado apenas cobre o vidro caso a quebra 
deste seja isolada 

Garante os danos materiais causados pelo veículo 
seguro, aos veículos propriedade do cliente ou de 
familiares diretos  

A lei exclui os danos causados a veículos de 
familiares diretos, da Responsabilidade Civil 

Oferta da cobertura de Responsabilidade Civil para 
quando o Segurado conduzir bicicletas na via pública. 

A Responsabilidade Civil para bicicletas é 
vendida num seguro à parte 

Proteção por Desemprego, Hospitalização ou 
Incapacidade por Acidente ou Doença Não têm 

Garantia dos Danos Causados em Roupa ou Calçado, 
derivados de acidente Não têm 

 

 

Não acredita? 
Então peça-nos já uma simulação 



 

 

Modalidades e Coberturas 

 
  



 

 

Resumo das Coberturas 

Responsabilidade Civil Facultativa 

Funciona complementarmente à RC Obrigatória. Inclui: 

 Condução Gratuita: extensão da RC Facultativa a veículos ligeiros de passageiros, uso particular (até 7 
lugares) propriedade de terceiros, com características às do veículo seguro, se garantidos por apólice 
vigente que, na RC, garanta apenas o mínimo obrigatório; 

 Responsabilidade Civil Cruzada: garante os danos materiais, causados pelo veículo seguro, por 
choque ou colisão, em circulação simultânea e independente, nos veículos de uso particular, 
propriedade de familiares diretos (excluídos na RC Obrigatória); 

 Condução de Velocípedes: garante, como extensão da RC Facultativa, a condução, pelo segurado, de 
velocípedes sem motor ou com motor até 25 kWh na via pública. 

 

Choque, Colisão ou Capotamento 

Garante danos no veículo seguro e em objetos de uso pessoal transportados, do segurado em caso de CCC. 
Inclui: 

 Acidente em Transporte: extensão da cobertura CCC durante o transporte por comboio ou ferry, por 
acidente deste. 

 Limpeza por Transporte de Feridos: garante o reembolso dos custos de limpeza do veículo por 
transporte de feridos em acidente de viação (mesmo que alheio ao veículo seguro). 

 

Incêndio, Raio ou Explosão 

Garante danos no veículo seguro por IRE, devido a causa inerente ou estranha ao veículo. Inclui: 

 Acidente em Transporte: extensão da cobertura IRE durante o transporte por comboio ou ferry, por 
acidente deste. 

 

Furto, Roubo ou Furto de Uso 

Garante uma indemnização por desaparecimento do veículo, acessórios ou extras e danos no veículo, por: 

 Furto: subtrair coisa móvel, sem permissão do dono para obter vantagem patrimonial; 

 Roubo: apoderar-se de coisa móvel, sem permissão do dono e com violência ou intimidação sobre as 
pessoas, para obter vantagem patrimonial; 

 Furto de Uso: subtrair coisa móvel, sem permissão do dono, usá-la em benefício próprio e restitui-la. 
 

Quebra de Vidros 

Garante os danos nos vidros dianteiro e traseiro, de portas, laterais e os tetos fixos ou de abrir, por quebra 
casual ou por CCC, FR/FU ou IRE, ainda que estas coberturas não tenham sido contratadas. 
 



 

Riscos Catastróficos 

Garante os danos no veículo seguro pelas seguintes forças da natureza - tufões, ciclones, tornados e 
ventos fortes (superiores a 80 km/hora e que destrua edifícios/objetos/árvores num raio 5 km), aluimentos, 
deslizamentos, derrocadas e afundimentos de terrenos, terramotos, erupções vulcânicas, maremotos, fogo 
subterrâneo e incêndio deles resultantes, inundações por tromba de água (superiores a 10mm / 10 minutos) 
rebentamento de adutores, coletores, drenos, diques e barragens, enxurradas ou transbordamento de cursos 
de água naturais/artificiais (não do mar) e queda de granizo. 
 

Atos Maliciosos 

Garante os danos no veículo seguro por Atos Maliciosos, Greves, Tumultos, Motins e Alterações da 
Ordem Pública e, ainda, pelos consequentes atos das autoridades para salvaguarda de pessoas e bens. 
 

Paralisação do Veículo 

Garante uma verba diária ),até 30 dias / anuidade, no caso de 
paralisação do veículo seguro, por acidente (só Perda Parcial) participado à MAPFRE em consequência de 
sinistro coberto por CCC, IRE, FR/FU, QV, R. Catastróficos ou A. Maliciosos. 
 

Veículo de Substituição 

Garante o aluguer de um veículo de substituição, ligeiro de passageiros, de acordo com a opção do cliente, 
até 2.000 c.c., e até 30 dias/anuidade, em caso de desaparecimento ou imobilização por Perda Parcial ou 
Total em consequência de sinistro coberto por CCC, IRE, FR/FU, QV, R. Catastróficos ou A. Maliciosos. 
Cobertura não disponível para Caminhetas e Pick-ups. 

A MAPFRE garante, para o Veículo de Substituição, franquia de CCC igual à do veículo substituído. 
 

Despesas por Privação Temporária da Carta de Condução 

Garante o pagamento de despesas comprovadas de deslocação, em Portugal, se o segurado, 
conduzindo o veículo seguro no território português, ficar temporariamente privado da carta, por decisão 
administrativa ou sentença judicial transitada em julgado, devido a contraordenação grave. 
 

Acidentes do Condutor / Segurado 

Garante, um capital por Morte ou Invalidez Permanente, Despesas Médicas e Hospitalares, Subsídio 
Diário por Internamento Hospitalar, causa por acidente de circulação com lesões corporais no 
condutor/segurado. 
Inclui Despesas para Adaptação funcional do Veículo e da Habitação por Invalidez Permanente 
superior ou igual a 65% e, ainda uma indemnização por Danos na Roupa e Calçado (valor de substituição 
em novo). 
 

Acidentes dos Ocupantes Sem Condutor 

Garante, por acidente de circulação com lesões corporais nos ocupantes do veículo (exceto o condutor), um 
capital por Morte ou Invalidez Permanente, Despesas Médicas e Hospitalares e, ainda uma indemnização 
por Danos na Roupa e Calçado (valor de substituição em novo). 
 



 

Proteção Jurídica 

Garante o pagamento das despesas do patrocínio da defesa/reclamação jurídica e a constituição de 
cauções (reembolsáveis em 90 dias) por acidente de circulação do veículo, em Portugal, com livre escolha 
de advogado. Cobertura acionável apenas em sinistros superiores a R.M.M.G. Ver Quadro de 
Garantias/Capitais incluído nas CGA / E. 
 

Assistência em Viagem 

Garante ampla assistência para o veículo (com atrelado, se mencionado na apólice), seus ocupantes e 
respetiva bagagem em Portugal, Europa e países limítrofes do Mediterrâneo. Inclui assistência por furo de 
pneus, falta ou troca de combustível e perda ou roubo de chaves do veículo em Portugal. Sem franquia 
quilométrica. 
Garante, ainda, assistência ao agregado familiar e respetiva bagagem, mesmo que viajem isoladamente 
em qualquer meio de transporte e em qualquer parte do mundo. 

Fora de Portugal (Continente, Açores e Madeira) a AV funciona para permanências até 60 dias. 
 

Veículo de Substituição por Avaria ou Acidente  Assistência em Viagem Plus 

Garante, como extensão da Assist. em Viagem, em caso de imobilização do veículo seguro, por avaria ou 
acidente com pedido de assistência, um veículo de substituição (ligeiro passageiros semelhante até 2.000 
c.c.) durante a reparação, até 3 dias seguidos ou interpolados, 2 vezes/anuidade. O pedido seguirá com 
orçamento indicando os dias de reparação e o veículo de substituição será entregue no dia seguinte. 

São por conta da pessoa segura as cauções ou franquias exigidas pela rent-a-car. 
 

Proteção às Compras 

Garante uma indemnização por danos em compras transportadas no veículo seguro, nas 24 horas 
seguintes à aquisição, devido a sinistro garantido pela apólice. Excluem-se raridades/antiguidades, quadros, 
coleções, medalhas, objetos preciosos, joias, bilhetes de viagem, documentos ou obrigações. 
 

Proteção por Desemprego, Hospitalização ou Incapacidade por Acidente ou Doença 

Garante, o reembolso das despesas, efetuadas pelo tomador do seguro, com o pagamento do IUC (Imposto 
Único de Circulação) e/ou da Inspeção Periódica Obrigatória, relativo(a) ao veículo seguro, em caso de 
sinistro ao abrigo das seguintes garantias: 

a) Desemprego Involuntário (DI); 

b) Hospitalização (H); 

c) Incapacidade Temporária Absoluta (ITA) por acidente ou doença. 

Adicionalmente, em caso de sinistro ao abrigo do disposto no n.º 1, esta cobertura garante, ao tomador, o 
pagamento do prémio da anuidade seguinte desta apólice, até ao limite do valor do prémio vigente na anuidade da 
ocorrência do sinistro, sem prejuízo do disposto no número seguinte 

 

 
A informação contida neste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.  
As mensagens publicitárias contidas no presente documento e afetas ao presente produto são válidas até à data de publicação de folheto que 
expressamente as substitua ou até à data em que o produto deixe de ser comercializado.  
O produto MAPFRE AUTO é comercializado pela MAPFRE - Seguros Gerais, S.A.. 


