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SOMA - ASSISTÊNCIA 24 HORAS 

AUTOMÓVEL - DEFINIÇÃO

ABRANGÊNCIA - Território Nacional  
  
EQUIPAMENTOS COBERTOS  
  
Grupo A - Veículos de Passeio e Pick-Ups Leves até 3,5 (três vírgula cinco) toneladas 
e/ou até 4,5 (quatro vírgula cinco) metro de comprimento.  
Grupo B - Utilitários (Pick-Ups pesadas e SUV’s) até 3,5 (três vírgula cinco) toneladas 
e/ou até 4,5 (quatro vírgula cinco) metro de comprimento.  
 
EVENTOS COBERTOS  
 
Estarão cobertos pela Assistência 24 horas os eventos de caráter emergencial, que 
impeçam a locomoção do veículo por seus próprios meios, em decorrência de pane, 
roubo, furto, colisão ou incêndio.  
 
DOMÍCILIO | MUNICÍPIO: Endereço de circulação habitual do veículo, declarado no 
banco de dados inicial.  
 
LIMITE DE UTILIZAÇÃO: Os serviços de Assistência 24 horas estarão limitados 
conforme tabela de serviços contratadas para o veículo assistido, podendo ser 06 
(seis) ou 12 (doze) eventos por veículo durante o período de 12 (doze) meses.  
 
1. SERVIÇOS DE  ASSISTÊNCIA 24 HORAS 
 
HORAS AUXÍLIO MECÂNICO  
Em caso de pane mecânica ou elétrica no veículo assistido que impossibilite sua 
locomoção por meios próprios, será enviado mecânico para tentar executar reparo 
emergencial no local. Este serviço não cobre custos de compra de peças ou 
decorrentes da mesma, tais como deslocamento e troca. A Assistência 24 horas arcará 
como os custos de mão de obra do referido socorro elétrico/mecânico, excluindo-se, 
portanto, qualquer despesa com substituição de peça. 
Limitado a 01 (uma) utilização por mês.   
 
REBOQUE  
Em consequência de evento coberto que impossibilite a locomoção do veículo assistido 
por meios próprios, a Assistência 24 horas providenciará o reboque para a cidade ou 
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oficina mais próxima. O assistido se responsabilizará pela remoção de eventual carga 
transportada no veículo assistido antes da efetivação do reboque. Se o prestador 
chegar até o local e o veículo assistido ainda estiver carregado, ou ainda não estiver 
liberado pelas autoridades policiais, o atendimento será dado como concluído e um 
novo chamado correrá por conta do assistido.  
Limites: Estabelecido conforme tabela de serviços contratados para o veículo 
assistido, sendo 200 km (duzentos quilômetros), 400 km (quatrocentos quilômetros), 
600 km (seiscentos quilômetros) ou 1000 km (mil quilômetros) do raio do local do 
evento, limitado a 01 (uma) utilização por mês por evento. Em caso de colisão fora do 
estado de origem, onde o veículo assistido não tenha condições de deslocamento por 
seus próprios meios, quilometragem ilimitada.  
 
GUARDA VEÍCULO  
Caso não seja possível o reboque do veículo assistido até o destino em função do 
horário ou outra condição impeditiva, a Assistência 24 horas tomará as medidas 
necessárias para guardá-lo em local seguro, até que o mesmo possa ser encaminhado. 
Limitado a 01 (uma) diária. A Assistência 24 horas não se responsabilizará por objetos 
pessoais e acessórios deixados no interior do veículo.  
 
CHAVEIRO  
Se o veículo assistido não puder ser aberto e/ou acionado em razão da perda ou 
extravio das chaves, esquecimento no interior do veículo assistido, ou sua quebra na 
fechadura ou ignição, será enviado um chaveiro para a abertura do veículo assistido, 
retirada da chave quebrada da ignição ou na fechadura. Não estão cobertas a 
confecção de chaves convencionais ou eletrônicas nem custos de mão-de-obra e peças 
para troca e conserto de fechadura ou ignição que se encontrarem danificadas ou, em 
qualquer caso, para trancas e travas auxiliares, tais como tampa de combustível, porta-
malas e trava de direção.  
Limitado a 01 (uma) utilização por mês, sendo até R$ 80,00 (oitenta reais), não 
cumulativo por não utilização.  
 
CARRO RESERVA  
Em caso de imobilização do veículo assistido em virtude de assistência reparo, o carro 
reserva será disponibilizado, de acordo com tabela de serviços contratados para o 
veículo assistido, sendo por períodos de 07 (sete), 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias 
corridos e consecutivos limitados a diária de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).   
O assistido terá direito ao carro reserva desde que cumprida às normas da empresa 
terceirizada, que podem variar de empresa para empresa, porém, no geral as normas 
são: 

 Ter no mínimo 02(dois) anos de habilitação 

 Idade mínima de 21 anos, 
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 CPF – Sem restrições. 

 Possuir cartão de crédito e cheque para caução, ambos no nome do assistido.  

 Limitado a 01 (uma) utilização a cada 12 (doze) meses.  
 

TRANSPORTE ALTERNATIVO  
Se em razão de evento previsto o veículo assistido não puder se locomover por meios 
próprios, não puder ser reparado em até 24 (vinte e quatro) horas ou, ainda, em caso 
de roubo ou furto, ficar indisponível será providenciado outro meio de transporte para 
retorno dos ocupantes do veículo assistido obedecendo as seguintes regras:  
Evento deverá ocorrer em uma distância superior a 100 (cem) quilômetros de 
residência do assistido. O serviço será limitado a 100 (cem) quilômetros rodados do 
local do evento. Caso seja necessário será fornecido a quilometragem adicional para 
pagamento pelo assistido ao prestador de serviços.  
Limitado a 01 (uma) utilização por mês, com limite de R$ 70,00 (setenta reais).   
 
TROCA DE VIDROS  
Para-brisa, vidro traseiro (vigia) e vidros laterais. O assistido terá direito ao reparo ou 
substituição do vidro 01 (uma) vez a cada 12 (doze) meses, mediante o pagamento de 
participação de acordo com tabela de serviços contratados para o veículo assistido, 
sendo de 40% ou 50% do valor do vidro com valor mínimo de R$ 120,00 ou R$140,00 
para os veículos nacionais e valor mínimo de R$ 200,00 ou R$250,00 para os veículos 
importados.   
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não estão inclusos na proteção de vidros e vidros Plus as 
borrachas e frisos estéticos, canaletas, películas protetoras, guarnição de borracha, 
teto solar ou similar, vidros de veículos conversíveis ou transformados e vidros com 
riscos e manchas.   
PARÁGRAFO SEGUNDO: A proteção de vidros é destinada a quebra ou avaria isolada 
do mesmo, não tento sido afetado outras partes do veículo assistido.  
 
TROCA DE PNEUS  
Em caso de dano a um dos pneus do veículo assistido, será enviado profissional para 
efetuar a troca do pneu danificado pelo pneu sobressalente do veículo assistido ou o 
reboque do veículo assistido até um borracheiro capaz de consertar o dano no 
município de ocorrência. Não estão cobertas pelo serviço as despesas para o conserto 
do pneu, câmara, aro e qualquer outra peça relacionada com o evento, exceto a 
remuneração do profissional enviado para troca do pneu ou reboque do veículo.  
Limitado a 01 (uma) utilização por mês.   
 
AUXÍLIO PANE SECA  
Se o veículo assistido ficar impossibilitado de se locomover devido à falta de 
combustível, a Assistência 24 horas providenciará o reboque do veículo assistido até o 
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posto mais próximo, limitado a 100 km (cem) quilômetros de distância do local da pane 
seca, ficando por conta do condutor os gastos com abastecimento do veículo assistido.  
Limitado a 01 (uma) utilização por mês.  
 
2. EXCLUSÕES  

a) Acidentes ou avarias ocorridas durante competições desportivas oficiais ou 
particulares, bem como durante seus treinos;  

b) Uso indevido do veículo assistido ou condução do mesmo por pessoa não 
habilitada;  

c) Ocorrências fora dos âmbitos definidos;  
d) Acidentes produzidos por ingestão intencional de tóxicos, narcóticos ou 

bebidas alcoólicas;  
e) Ação ou omissão do assistido, causadas por má fé;  
f) Roubo das bagagens e objetos pessoais; 
g) Mercadorias transportadas;  
h) Reparo do veículo assistido fora do local do evento;  
i) Conserto do veículo assistido;  
j) Assistência a ocupantes que ultrapassem a lotação oficial do veículo assistido;  
k) Reincidência da mesma falha mecânica, decorrente de falta de manutenção 

por parte do assistido, sanada pelo prestador em caráter de primeiro socorro 
e alertando-o da necessidade de manutenção em oficina;  

l) Evento ocorrido fora de estradas, ruas e rodovias estranhas ao sistema viário 
implicando equipamento de socorro fora do padrão normal;  

m) Acidentes ou perdas decorrentes das irradiações provocadas pela 
transmutação ou desintegração nuclear ou da radioatividade;  

n) Envolvimento de terceiros em acidentes, mesmo que o assistido/motorista 
reconheça sua responsabilidade;  

o) Assistência a veículo de cargas, ônibus, caminhões, carretas, veículo de cargas 
destinadas a transporte coletivo/passageiros, para lotação e similares acima 
de 3,5 toneladas;  

p) Remoção de dentro de oficinas ou local onde o mesmo possa receber 
atendimento de reparos.  

 
3. EXCLUSÕES EM RELAÇÃO A PESSOAS  
 

a) Gastos de hospitalização, honorários não especificados, exames 
complementares de diagnósticos e medicamentos. Primeiros socorros em 
caso de acidentes, no que se referem às vítimas, deverão ser solicitados aos 
órgãos públicos competentes. Não caberá a Assistência 24 horas, em 
nenhuma hipótese, responsabilidade pela prestação de primeiros socorros.  
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b) Gastos com restaurantes e despesas provenientes de estadia em hotel, tais 
como: lavanderia, telefone, restaurante, frigobar, etc.;  

c) Tentativa de suicídio, doença ou lesão ocasionado pela tentativa, ou ainda, 
causado intencionalmente pelo assistido a si próprio, assim como as que 
deveriam de ações criminosas por ele causadas, direta ou indiretamente;  

d) Tratamento ou atos decorrentes de doenças ou estados patológicos 
provocados por ingestão intencional de tóxicos (drogas), narcóticos, ou 
utilização de medicamentos sem prescrição médica;  

e) Despesas com próteses, óculos, lentes de contato, marca-passo, bengalas e 
similares, assim como qualquer tipo de doença mental;  

f) Acontecimentos ocasionados em consequência de prática de desportos em 
competições, assim como nos seus treinos e apostas;  

g) Gastos como o enterro ou cerimônia fúnebre;  
h) A assistência não se estenderá em buscas do “de cujus”, realizações de 

provas, bem como formalidades legais e burocráticas, no caso de o assistido 
haver desaparecido em acidente, qualquer que seja a sua natureza, 
implicando em “morte presumida”.  

i) Assistência efetuada ou solicitada diretamente pelo assistido sem a prévia 
autorização da Assistência 24 horas;  

j) Eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, 
tais como inundações, terremotos, erupções vulcânicas, tempestades 
ciclônicas atípicas, furacões, maremotos, quedas de corpos siderais, 
meteoritos, etc. 
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Rua 84, nº 544, Setor Sul - Goiânia - GO | CEP: 74.080-400  

 

0800 602 0255  
www.soma24h.com.br 

 
 
 
 

http://www.soma24h.com.br/

