
 

Av. Fontes Pereira de Melo, 16, Lisboa 
Tel.  914 189 200 

 

AUTOMÓVEL - EXTRA 

O Seguro de danos próprios adequados à sua empresa 

 

Garanta uma proteção elevada que não deixe nenhum imprevisto parar o seu negócio. 
 

 

Coberturas  

 

 

 

(1) A cobertura de Proteção ao Condutor pode ser contratada em substituição da cobertura Proteção Vital do Condutor. Coberturas mutuamente exclusivas. 

(2) Cobertura disponível para veículos diferentes de ligeiros de passageiros. Não pode ser subscrita com Veículo de Substituição.   

(3) Exclusivo para veículos até 6 anos de idade, inclusive 

(4) O Segurador renuncia, até ao limite do capital mínimo em vigor para o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel, ao direito de regresso contra o responsável civil por danos causados a terceiros 

em virtude de queda de carga, decorrente de deficiência de acondicionamento da mesma, no veículo seguro. 

(5) Subscrição limitada a veículos até 36 meses de idade. No plano Total a cobertura é incluída automaticamente para veículos até 60 dias de idade. 

(6) Quando selecionado este regime, não haverá lugar a aplicação de franquias. 

 

 Vantagens do Seguro Extra 
 

1. Assistência em viagem 

Todos os planos do Automóvel Negócios incluem a cobertura de Assistência em Viagem, disponível 24h/dia, todos os dias, com proteção 

específica para veículos de transporte de mercadorias. 

 

2. Compromisso Wecare 

Projeto pioneiro cujo objetivo é tratar da reintegração das pessoas que sofreram acidentes graves, de automóvel e acidentes d e trabalho, de 

uma forma completa, em todos os aspetos da sua vida - social, profissional e familiar. 

 

3. Assistência recomendada 

Construímos a liderança com base na qualidade dos serviços e na assistência premium, oferecendo condições específicas nas rep arações 

efetuadas na Rede de Oficinas Recomendadas ou nos centros Help-a-Car. 

 

 

A informação constante deste documento sobre este Seguro não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.  

 

Peça a sua simulação aqui 

https://www.chambelseguros.pt/simulacao/

