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UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARRO RESERVA E VIDROS 
 
 

O Segurado poderá acessar o conjunto de serviços de Carro Reserva e Vidros nas situações especificadas 

neste Manual, durante a vigência de sua Apólice, a qualquer hora do dia e da noite. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para acionar o Carro Reserva Yasuda Marítima ligue: 
 

3156 2990 - São Paulo e Grande SP 
0800 771 91 19 Demais localidades 

 

 
 
 

 
 
 

Para acionar Vidros ligue: 
 

0800 707 73 76 
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SERVIÇO DE CARRO RESERVA 
 
 

 
CARRO RESERVA YASUDA – PLANO ECONÔMICO + AR CONDICIONADO (Cláusulas 44, 45, 46 e 47): 

 
1. À cláusula especial de Carro Reserva Yasuda aplica-se a todas as cláusulas e itens constantes das 
Condições Gerais, além disso, deverão ser respeitados os critérios e condições para locação de veículo, 
conforme o contrato de locação apresentado pela locadora, o qual deverá ser devidamente assinado pelo 
Segurado ou pessoa por ele indicada no momento da retirada do Carro Reserva Yasuda. 
 
2. A cláusula especial de Carro Reserva Yasuda abrange serviços de concessão, conforme detalhado nos 
itens seguintes. 
 
3. DEFINIÇÃO 
 
CARRO RESERVA YASUDA PLANO ECONÔMICO + AR CONDICIONADO: refere-se a um automóvel de 
passeio de categoria popular com ar condicionado, sem limite de quilometragem, que será colocado à disposição 
do Segurado, na hipótese do veículo segurado vir a sofrer sinistro coberto, na forma das disposições desta 
cláusula especial. 
Obs.: O serviço do Carro Reserva Yasuda só é acionado mediante efetiva utilização do seguro, ou seja, 
casos em que a Yasuda Seguros participe no pagamento dos prejuízos. 
A quantidade de diárias poderá variar conforme cláusula contratada: 
 
CLÁUSULA 44. CARRO RESERVA YASUDA – PLANO ECONÔMICO + AR CONDICIONADO (7 dias incêndio 
ou roubo/furto total) 
Na hipótese de ocorrência, durante a vigência do seguro, de incêndio total, roubo total ou furto total, respeitadas 
as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, será fornecido pelo período de até 7 (sete) dias um Carro Reserva 
Yasuda – Plano Econômico + ar condicionado. 
 
CLÁUSULA 45. CARRO RESERVA YASUDA – PLANO ECONÔMICO + AR CONDICIONADO (15 dias incêndio 
ou roubo/furto total e colisão) 
Na hipótese de ocorrência, durante a vigência do seguro, de colisão, incêndio total, roubo total ou furto total, 
respeitadas as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, será fornecido pelo período de até 15 (quinze) dias um 
Carro Reserva Yasuda – Plano Econômico + ar condicionado. 
 
 
CLÁUSULA 46. CARRO RESERVA YASUDA – PLANO ECONÔMICO + AR CONDICIONADO (30 dias incêndio 
ou roubo/furto total e colisão) 
Na hipótese de ocorrência, durante a vigência do seguro, de colisão, incêndio total, roubo total ou furto total, 
respeitadas as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, será fornecido pelo período de até 30 (trinta) dias um 
Carro Reserva Yasuda – Plano Econômico + ar condicionado. 
 
CLÁUSULA 47. CARRO RESERVA YASUDA – PLANO ECONÔMICO + AR CONDICIONADO (7 dias incêndio 
ou roubo/furto total e colisão) 
Na hipótese de ocorrência, durante a vigência do seguro, de colisão, incêndio total, roubo total ou furto total, 
respeitadas as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, será fornecido pelo período de até 07 (sete) dias um 
Carro Reserva Yasuda – Plano Econômico + ar condicionado. 
 
4. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
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O fornecimento e o serviço do Carro Reserva Yasuda Plano Econômico + Ar Condicionado limita-se a eventos 
ocorridos exclusivamente no território nacional. 
 
5. COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA E SOLICITAÇÃO 
 
Ocorrendo algum evento, objeto do serviço de Carro Reserva Yasuda, o Segurado solicitará pelo telefone 0800 17 
01 02, o fornecimento do veículo, prestando, no ato, as seguintes informações: 
a) número da Apólice, placa e chassi do veículo; 
b) local da ocorrência do sinistro, respectiva causa e número de telefone para posterior contato; 
c) entregar à Yasuda Seguros o Aviso de Sinistro e o Boletim de Ocorrência. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO DO CARRO RESERVA YASUDA 
 
a) a retirada do Carro Reserva Yasuda será feita pelo Segurado ou pessoa por ele autorizada mediante sua 
declaração assinada, na qual deverá informar o nome completo e número do R.G. da pessoa que irá retirar 
o veículo. 
b) a retirada do Carro Reserva Yasuda será feita pela pessoa que possuir idade mínima de 21 (vinte e um) 
anos, portadora de cartão de crédito American Express, Diners, Mastercard, Visa ou outro equivalente, e 
que possua carteira de habilitação com, no mínimo, 2 (dois) anos da data de sua expedição. 
c) a retirada do Carro Reserva Yasuda ocorrerá somente na locadora indicada pela Yasuda Seguros, após 
contato telefônico; a devolução deverá ser efetuada no mesmo endereço onde fora retirado o veículo, 
ficando o Segurado responsável pelo pagamento da taxa de retorno cobrada pela locadora, na hipótese de 
descumprimento da obrigação aqui estabelecida. 
d) o Segurado fica responsável pelo pagamento das eventuais participações obrigatórias incorridas no 
caso de sinistro envolvendo o veículo locado, bem como por pedágios, combustível, multas, inclusão de 
outros condutores, diferenças de categoria e pelo pagamento de diárias extras se o veículo reserva não for 
devolvido dentro da data estipulada pela locadora, despesas essas que serão debitadas automaticamente 
no seu cartão de crédito. 
d.1) na ocorrência de acidente com o Carro Reserva Yasuda, fica fixada uma participação obrigatória do 
Segurado, no montante máximo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), desde que sejam respeitadas as 
condições estipuladas no contrato de locação. Em caso de descumprimento deste contrato, o Segurado 
ficará obrigado a reparar integralmente os danos causados ao veículo locado.  
d.2) no caso do Segurado optar pela locação de outro veículo de categoria superior, ficará sob sua 
responsabilidade arcar com as diferenças dos custos com a locação, bem como o pagamento das 
eventuais participações obrigatórias, incorrida no caso de sinistro envolvendo o veículo cedido.  
e) o Carro Reserva Yasuda deverá ser imediatamente devolvido tão logo: 
e.1) a Yasuda Seguros coloque o veículo segurado à disposição do Segurado, ou o número contratado de 
dias se esgote, o que primeiro ocorrer; 
e.2) a oficina coloque o veículo segurado à disposição do Segurado, ou o número contratado de dias se 
esgote, o que primeiro ocorrer. 
f) a Yasuda Seguros reserva-se o direito de cancelar automaticamente este serviço sempre que o Segurado 
omitir ou fornecer informações falsas. 
g) em caso de colisão, o Carro Reserva Yasuda será locado somente a partir do momento que o veículo 
acidentado der entrada na oficina ou concessionária. 
h) a utilização do Carro Reserva Yasuda não se aplica aos casos em que os sinistros apresentarem 
orçamento de reparos inferior ao valor da franquia. 
 
7. PRAZO DE LIBERAÇÃO 
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O Carro Reserva Yasuda estará disponível ao Segurado na locadora no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
após confirmação e autorização pela Yasuda Seguros, e desde que cumpridas as exigências e condições 
constantes nos itens 5 e 6. 
 
8. EXCLUSÕES 
 
Aplicam-se a esta cláusula especial todas as exclusões constantes nas Condições Gerais do Seguro de 
Automóvel. 

 
 

CARRO RESERVA YASUDA – PLANO EXECUTIVO (Cláusulas 48, 49, 51 e 52): 
 

1. À cláusula especial de Carro Reserva Yasuda aplica-se a todas as cláusulas e itens constantes das 
Condições Gerais, além disso, deverão ser respeitados os critérios e condições para locação de veículo, 
conforme o contrato de locação apresentado pela locadora, o qual deverá ser devidamente assinado pelo 
Segurado ou pessoa por ele indicada no momento da retirada do Carro Reserva Yasuda. 
 
2. A cláusula especial de Carro Reserva Yasuda abrange serviços de concessão, conforme detalhado nos 
itens seguintes. 
 
3. DEFINIÇÃO 
 
CARRO RESERVA YASUDA PLANO EXECUTIVO: refere-se a um automóvel de passeio de modelo executivo 
(motor 1.8 ou 2.0), com ar condicionado e direção hidráulica, sem limite de quilometragem, que será colocado à 
disposição do Segurado, na hipótese do veículo segurado vir a sofrer sinistro coberto, na forma das disposições 
desta cláusula especial. 
Obs.: O serviço do Carro Reserva Yasuda só é acionada mediante efetiva utilização do seguro, ou seja, 
casos em que a Yasuda Seguros participe no pagamento dos prejuízos. 
A quantidade de diárias poderá variar conforme cláusula contratada: 
 
CLÁUSULA 48. CARRO RESERVA YASUDA – PLANO EXECUTIVO (7 dias incêndio ou roubo/furto total) 
Na hipótese de ocorrência, durante a vigência do seguro, de incêndio total, roubo total ou furto total, respeitadas 
as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, será fornecido pelo período de até 7 (sete) dias um Carro Reserva 
Yasuda – Plano Executivo. 
 
CLÁUSULA 49. CARRO RESERVA YASUDA – PLANO EXECUTIVO (15 dias incêndio ou roubo/furto total e 
colisão) 
Na hipótese de ocorrência, durante a vigência do seguro, de colisão, incêndio total, roubo total ou furto total, 
respeitadas as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, será fornecido pelo período de até 15 (quinze) dias um 
Carro Reserva Yasuda – Plano Executivo. 
 
CLÁUSULA 51. CARRO RESERVA YASUDA – PLANO EXECUTIVO (30 dias incêndio ou roubo/furto total e 
colisão) 
Na hipótese de ocorrência, durante a vigência do seguro, de colisão, incêndio total, roubo total ou furto total, 
respeitadas as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, será fornecido pelo período de até 30 (trinta) dias um 
Carro Reserva Yasuda – Plano Executivo. 
 
CLÁUSULA 52. CARRO RESERVA YASUDA – PLANO EXECUTIVO (7 dias incêndio ou roubo/furto total e 
colisão) 
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Na hipótese de ocorrência, durante a vigência do seguro, de colisão, incêndio total, roubo total ou furto total, 
respeitadas as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, será fornecido pelo período de até 07 (sete) dias um 
Carro Reserva Yasuda – Plano Executivo. 
 
 
4. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
 
O fornecimento e o serviço do Carro Reserva Yasuda Plano Executivo limita-se a eventos ocorridos 
exclusivamente no território nacional. 
 
 
5. COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA E SOLICITAÇÃO 
 
Ocorrendo algum evento, objeto do serviço de Carro Reserva Yasuda Plano Executivo, o Segurado solicitará pelo 
telefone 0800 17 01 02, o fornecimento do veículo, prestando, no ato, as seguintes informações: 
a) número da Apólice, placa e chassi do veículo; 
b) local da ocorrência do sinistro, respectiva causa e número de telefone para posterior contato; 
c) entregar à Yasuda Seguros o Aviso de Sinistro e o Boletim de Ocorrência. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO DO CARRO RESERVA YASUDA 
 
a) a retirada do Carro Reserva Yasuda será feita pelo Segurado ou pessoa por ele autorizada mediante sua 
declaração assinada, na qual deverá informar o nome completo e número do R.G. da pessoa que irá retirar 
o veículo. 
b) a retirada do Carro Reserva Yasuda será feita pela pessoa que possuir idade mínima de 21 (vinte e um) 
anos, portadora de cartão de crédito American Express, Diners, Mastercard, Visa ou outro equivalente, e 
que possua carteira de habilitação com, no mínimo, 2 (dois) anos da data de sua expedição. 
c) a retirada do Carro Reserva Yasuda ocorrerá somente na locadora indicada pela Yasuda Seguros, após 
contato telefônico; a devolução deverá ser efetuada no mesmo endereço onde fora retirado o veículo, 
ficando o Segurado responsável pelo pagamento da taxa de retorno cobrada pela locadora, na hipótese de 
descumprimento da obrigação aqui estabelecida. 
d) o Segurado fica responsável pelo pagamento das eventuais participações obrigatórias, incorridas no 
caso de sinistro envolvendo o veículo locado, bem como por pedágios, combustível, multas, seguro do 
carro reserva executivo, inclusão de outros condutores, diferenças de categoria, e pelo pagamento de 
diárias extras se o veículo reserva não for devolvido dentro da data estipulada pela locadora, despesas 
essas que serão debitadas automaticamente no seu cartão de crédito. 
d.1.) no caso do Segurado optar pela locação de outro veículo de categoria superior, ficará sob sua 
responsabilidade arcar com as diferenças dos custos com a locação, bem como o pagamento das 
eventuais participações obrigatórias, incorrida no caso de sinistro envolvendo o veículo cedido. 
e) o Carro Reserva Yasuda deverá ser imediatamente devolvido tão logo: 
e.1) a Yasuda Seguros coloque o veículo segurado à disposição do Segurado, ou o número contratado de 
dias se esgote, o que primeiro ocorrer; 
e.2) a oficina coloque o veículo segurado à disposição do Segurado, ou o número contratado de dias se 
esgote, o que primeiro ocorrer. 
f) a Yasuda Seguros reserva-se o direito de cancelar automaticamente este serviço sempre que o Segurado 
omitir ou fornecer informações falsas. 
g) em caso de colisão, o Carro Reserva Yasuda será locado somente a partir do momento que o veículo 
acidentado der entrada na oficina ou concessionária. 
h) a utilização do Carro Reserva Yasuda não se aplica aos casos em que os sinistros apresentarem 
orçamento de reparos inferior ao valor da franquia. 
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7. PRAZO DE LIBERAÇÃO 
 
O Carro Reserva Yasuda estará disponível ao Segurado na locadora no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
após confirmação e autorização pela Yasuda Seguros, e desde que cumpridas as exigências e condições 
constantes nos itens 5 e 6. 
 
8. EXCLUSÕES 
 
Aplicam-se a esta cláusula especial todas as exclusões constantes nas Condições Gerais do Seguro de 
Automóvel. 
 
 
70. CLÁUSULA ESPECIAL - VIDROS:  
 
Este serviço garante, em caso de acidente, o reparo ou a substituição do vidro para-brisa, ou a troca dos vidros 
laterais ou traseiro pela Yasuda Seguros, quando o evento atingir exclusivamente tais vidros. 
 
Para a troca do vidro para-brisa haverá uma franquia estipulada na apólice. 
 
O critério para definição de necessidade de troca ou reparo do para-brisa é exclusivamente técnico e de 
responsabilidade da Yasuda Seguros. Todo para-brisa que necessite de reparo, somente terá sua liberação 
para a execução dos serviços após avaliação técnica e mediante assinatura do “Termo de 
Responsabilidade e Reparação”. 
 
Veículos que possuírem película de controle solar instalada no para-brisa não poderão ser reparados e 
seguirão as normas regulatórias vigentes. 
 
Serão instalados vidros habilitados pelas montadoras, porém sem a logomarca que é de uso exclusivo da 
montadora. 
 
Em decorrência do ano de fabricação do veículo, poderá ser notada na substituição do vidro, alguma 
diferença no que diz respeito à cor, tamanho do degradê e serigrafia, em virtude do desgaste natural da 
peça antiga. 
 
O prazo de atendimento para reposição está vinculado à disponibilidade do vidro no mercado/local. 

 
A guarnição do vidro será trocada somente quando for detectada tecnicamente a sua necessidade. 
  
As canaletas, frisos e borrachas estéticas são bens não compreendidos nesse serviço.  
 
Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
a) veículos blindados; e 
b) caminhões. 
 
 
71. CLÁUSULA ESPECIAL – VIDROS COMPLETOS (VIDROS, FARÓIS E LANTERNAS, RETROVISOR, 
PALHETAS e PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR) – VEÍCULOS NACIONAIS: 
 



 
 

MANUAL DE SERVIÇOS                  
 
 

VERSÃO 10/2014                                                                                                                                                           
 

7 

VIDROS 
 
Este serviço garante, em caso de acidente, o reparo ou substituição do vidro para-brisa, ou a troca dos vidros 
laterais ou traseiro pela Yasuda Seguros, quando o evento atingir exclusivamente tais vidros. 
 
Para a troca do vidro para-brisa haverá uma franquia estipulada na apólice. 
 
O critério para definição de necessidade de troca ou reparo do para-brisa é exclusivamente técnico e de 
responsabilidade da Yasuda Seguros. Todo para-brisa que necessite de reparo, somente terá sua liberação 
para a execução dos serviços após avaliação técnica e mediante assinatura do “Termo de 
Responsabilidade e Reparação”. 
 
Veículos que possuírem película de controle solar instalada no para-brisa não poderão ser reparados e 
seguirão as normas regulatórias vigentes. 
 
Serão instalados vidros habilitados pelas montadoras, porém sem a logomarca, que é de uso exclusivo da 
montadora. 
Em decorrência do ano de fabricação do veículo, poderá ser notada na substituição do vidro, alguma 
diferença no que diz respeito à cor, tamanho do degradê e serigrafia, em virtude do desgaste natural da 
peça antiga. O prazo de atendimento para reposição está vinculado à disponibilidade do vidro no 
mercado/local. 

 
A guarnição do vidro será trocada somente quando for detectada tecnicamente a sua necessidade. 
 
As canaletas, frisos e borrachas estéticas são bens não compreendidos nesse serviço.  
 
Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
 
Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
a) veículos blindados; e 
b) caminhões. 
 
 
 
FARÓIS E LANTERNAS (DIANTEIROS E TRASEIROS): 
 
Este serviço garante, em caso de acidente, o reparo ou a substituição de faróis e lanternas dianteiras e/ou 
traseiras pela Yasuda Seguros, quando o evento atingir exclusivamente tais peças.  
 
Se houver necessidade, também será substituída a lâmpada do farol ou lanterna avariado, caso tenha sido 
danificada na mesma ocorrência.  
 
O critério para definição de necessidade de troca ou reparo do farol, lanterna ou lâmpada é exclusivamente 
técnico e de responsabilidade da Yasuda Seguros. 
 
Esta assistência ficará restrita a troca de 2 (duas) peças por vigência de apólice. A cada peça trocada será 
paga uma franquia estipulada na apólice. Se as duas trocas possíveis forem de uma só vez serão pagas 2 
(duas) franquias. 
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Em decorrência do ano de fabricação do veículo, poderá ser notada na substituição da peça, alguma 
diferença de tonalidade entre a peça antiga e a nova, em virtude do desgaste natural da peça antiga. 
 
Veículos descontinuados ou alocados em locais sem recursos para execução do serviço ficam sujeitos à 
disponibilidade e prazo de aquisição da peça no mercado de reposição, e desvinculada da marca 
habilitada. 
 
A substituição será feita pelo mesmo tipo e modelo da peça integrante do veículo fabricado. Em caso de 
sinistro de peças adaptadas, serão repostas as integrantes do veículo fabricado. 
O prazo de atendimento para reposição está vinculado à disponibilidade da peça no mercado/local. 
 
Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
 
Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
 
a) faróis auxiliares (milha) ou de neblina (dianteiro ou traseiro); 
b) faróis de xenônio ou similares; 
c) pisca-pisca embutido no retrovisor; 
d) break-lights e lanternas laterais; 
e) faróis adaptados e/ou transformados de outros veículos;  
f) queima da lâmpada por qualquer outro fator que não o objeto do sinistro; 
g) danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito); 
h) mau uso do equipamento;  
i) peças embutidas no para-choque do veículo; 
j) componentes elétrico-eletrônicos e mecanismos manuais que não estejam embutidos na peça; 
k) peças com infiltração ou outro dano que não seja o objeto do sinistro; 
l) veículos importados; 
m) veículos blindados; e 
n) caminhões. 
 
RETROVISOR COMPLETO: 
 
Este serviço garante, em caso de acidente, o reparo ou a substituição dos retrovisores externos de veículos 
nacionais, abrangendo a lente, seus suportes internos e a carenagem (carcaça) pela Yasuda Seguros, quando o 
evento atingir exclusivamente tais peças. 
 
O critério para definição de necessidade de troca ou reparo da peça é exclusivamente técnico e de 
responsabilidade da Yasuda Seguros. 
 

Esta assistência ficará restrita a troca de 2 (duas) peças por vigência de apólice. A cada peça trocada será 
paga uma franquia estipulada na apólice. Se as duas trocas possíveis forem de uma só vez, serão pagas 2 
(duas) franquias. Em caso de troca somente da lente, não haverá pagamento de franquia. 
 
Em decorrência do ano de fabricação do veículo, poderá ser notada na substituição da peça, alguma 
diferença de tonalidade entre a peça antiga e nova, em virtude do desgaste natural da peça antiga. 
 
Veículos descontinuados ou alocados em locais sem recursos para execução do serviço ficam sujeitos à 
disponibilidade e prazo de aquisição da peça no mercado de reposição, e desvinculada de marca 
habilitada. 
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A substituição será feita pelo mesmo tipo e modelo da peça integrante do veículo fabricado. Em caso de 
sinistro de peças adaptadas, serão repostas as integrantes do veículo fabricado. 
 
O prazo de atendimento para reposição está vinculado à disponibilidade da peça no mercado/local.  
 
Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
 
Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
a) retrovisor interno do veículo; 
b) componentes elétrico-eletrônicos e mecanismos manuais que não estejam embutidos na peça; 
c) danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito); 
d) desgastes naturais da peça ou componentes; 
e) veículos blindados; e 
f) caminhões. 
 
PALHETAS (veículos nacionais): 
 
Este serviço garante a troca da palheta, em caso de substituição do para-brisa.  
 
Não estando incluída neste serviço a substituição dos agregados à palheta, como braço e a base dela ou 
qualquer outro dispositivo integrante do conjunto que não seja tão somente a palheta limpadora do para-
brisa. 
 
Esta assistência ficará restrita a 1 (uma) troca por vigência de apólice, sem a necessidade de pagamento 
de franquia. 
 
Serão repostas palhetas específicas para o veículo segurado de fabricantes renomados e tradicionais 
nesse segmento. 
 
Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
 
Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
a) veículos blindados; e 
b) caminhões. 
 
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR: 
 
No caso de necessidade de aplicação da película de controle solar, fica desde já estabelecido que todos os vidros, 
com exceção do para-brisa, que forem trocados e apresentarem originalmente esta película, terão esta reposta por 
uma película de alta qualidade e com garantia, respeitando-se sempre a legislação de trânsito vigente. 
 

Esta assistência ficará restrita a 1(uma) utilização por vigência de apólice. 
 
No caso de películas instaladas fora das especificações definidas pelos órgãos reguladores e/ou 
legislação de trânsito vigente, sua reposição não será efetuada nem reembolsada. 
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Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
 
Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
a) veículos blindados; e 
b) caminhões. 
 
 
72. CLÁUSULA ESPECIAL – VIDROS – CAMINHÕES NACIONAIS: 
 
Este serviço garante, em caso de acidente, o reparo ou substituição do para-brisa ou a troca dos vidros laterais ou 
traseiro pela Yasuda Seguros, quando o evento atingir exclusivamente tais vidros. 
 
Para a troca do vidro para-brisa haverá uma franquia estipulada na apólice. 
 
Esta assistência ficará restrita a 2 (duas) trocas por vigência de apólice.  
 
Os reparos, estes possíveis apenas em para-brisas, ficarão limitados a 3 (três), devidos critérios técnicos. 
 
O critério para definição de necessidade de troca ou reparo do para-brisa é exclusivamente técnico e de 
responsabilidade da Yasuda Seguros. Todo para-brisa que necessite de reparo, somente terá sua liberação 
para a execução do serviço após avaliação técnica e mediante assinatura do “Termo de Responsabilidade 
de Reparação”. 
 
Veículos que possuírem película de controle solar instalada no para-brisa não poderão ser reparados e 
seguirão as normas regulatórias vigentes. 
 
Serão instalados vidros habilitados pelas montadoras, porém sem a logomarca que é de uso exclusivo da 
montadora. 
 
Em decorrência do ano de fabricação do veículo, poderá ser notada na substituição do vidro alguma 
diferença no que diz respeito à cor, tamanho do degradê e serigrafia, em virtude do desgaste natural da 
peça antiga. 
 
O prazo de atendimento para reposição está vinculado à disponibilidade do vidro no mercado/local. 
Veículos com mais de 10 (dez) anos da data de sua fabricação, descontinuados, ou em locais sem 
recursos para execução do serviço, ficarão sujeitos à disponibilidade e prazo de aquisição da peça no 
mercado de reposição. Neste caso não haverá a obrigatoriedade de utilização de produtos de marcas 
habilitadas, respeitando, contudo, a norma ABNT NBR 15.296. 
 
A guarnição do vidro será trocada somente quando for detectada tecnicamente a sua necessidade. 
  
As canaletas, frisos e borrachas estéticas são bens não compreendidos nesse serviço.  
 
Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
 
Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
a) caminhões adaptados/transformados; 
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b) caminhões com mais de 20 anos ou descontinuados há mais de 10 anos; 
c) caminhões blindados; e 
d) caminhões importados. 
 
 
 
73. CLÁUSULA ESPECIAL – VIDROS BLINDADOS: 
 
Este serviço garante, em caso de acidente que cause a quebra externa ou trinca externa do vidro, a substituição 
dos vidros para-brisa, laterais e traseiro pela Yasuda Seguros, quando o evento atingir exclusivamente tais vidros. 
 
Esta assistência ficará restrita a 2 (duas) utilizações por vigência de apólice. A cada troca será paga uma 
franquia estipulada na apólice. Se forem realizadas 2 (duas) trocas de uma única vez, serão pagas 2 (duas) 
franquias. 
  
As franquias estão estipuladas na apólice e serão aplicadas a todos os vidros (pára-brisa, vidro traseiro e 
vidros laterais). 
 
Para a execução do serviço é necessário que o Segurado apresente a documentação de liberação do 
Exército para produtos controlados ou documentação da Secretaria de Segurança Pública liberando o 
veículo. 
 
Serão instalados vidros habilitados pelas montadoras, porém sem a logomarca, que é de uso exclusivo da 
montadora. 
 
Em decorrência do ano de fabricação do veículo, poderá ser notada na substituição do vidro, alguma 
diferença de tonalidade entre a peça antiga e a nova, em virtude do desgaste natural da peça antiga.  
O prazo de atendimento será de acordo com a disponibilidade da peça no mercado nacional. Caso haja 
necessidade de ser fabricado, importado ou em casos especiais, esse prazo poderá estender-se além do 
habitual. 
 
A guarnição do vidro será trocada somente quando for detectada tecnicamente a sua necessidade. 
  
As canaletas, frisos e borrachas estéticas são bens não compreendidos nesse serviço.  
 
A peça reposta estará condicionada ao nível de blindagem, segundo certificado da Blindadora e documentação 
emitida pelo Exército Brasileiro. A referida peça terá características técnicas similares às da peça que será 
substituída.  
 
Os serviços efetuados seguem as normas e legislações aplicáveis para Blindados, quais sejam: 
 

 Portaria nº 13 – D LOG (Produtos Controlados); 

 Portaria 003/2001 - Polícia Civil; 

 NIJ 0108.01 (USA); 

 Certificado de Registro (CR) – Exército Brasileiro. 
 
Em razão de complicações no transporte de materiais controlados pelo Exército e pela Polícia, não haverá 
atendimento em domicílio para essa cobertura. 
 
Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
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Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
a) delaminação nos vidros; 
b) quebra em vidro já delaminado; 
c) peças com infiltração, ação química ou qualquer outro dano que não seja a quebra; 
d) trinca interna; 
e) veículo blindado há mais de 3 (três) anos de fabricação; e 
f) caminhões. 

 
 
 
 

74. CLÁUSULA ESPECIAL – VIDROS COMPLETOS (VIDROS, FARÓIS E LANTERNAS, RETROVISOR, 
PALHETAS e PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR) – VEÍCULOS IMPORTADOS: 
 
VIDROS 
 
Este serviço garante, em caso de acidente, o reparo ou a substituição do vidro para-brisa, ou a troca dos vidros 
laterais ou traseiro pela Yasuda Seguros, quando o evento atingir exclusivamente tais vidros. 
 
Para a troca do vidro para-brisa haverá uma franquia estipulada na apólice. 
 
Esta assistência ficará restrita a troca de 2 (duas) peças por vigência de apólice. A cada peça trocada será 
paga uma franquia estipulada na apólice.  
 
O critério para definição de necessidade de troca ou reparo do para-brisa é exclusivamente técnico e de 
responsabilidade da Yasuda Seguros. Todo para-brisa que necessite de reparo, somente terá sua liberação 
para a execução dos serviços após avaliação técnica e mediante assinatura do “Termo de 
Responsabilidade e Reparação”. 
 
Veículos que possuírem película de controle solar instalada no para-brisa não poderão ser reparados e 
seguirão as normas regulatórias vigentes. 
 
Serão instalados vidros habilitados pelas montadoras, porém sem a logomarca que é de uso exclusivo da 
montadora. 
 
Em decorrência do ano de fabricação do veículo, poderá ser notada na substituição do vidro, alguma 
diferença no que diz respeito à cor, tamanho do degradê e serigrafia, em virtude do desgaste natural da 
peça antiga. 
 
O prazo de atendimento para reposição está vinculado à disponibilidade do vidro no mercado/local. 

 
A guarnição do vidro será trocada somente quando for detectada tecnicamente a sua necessidade. 
  
As canaletas, frisos e borrachas estéticas são bens não compreendidos nesse serviço.  
 
Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
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Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
a) veículos blindados; e 
b) caminhões. 

 
FARÓIS E LANTERNAS (DIANTEIROS E TRASEIROS): 
 
Este serviço garante, em caso de acidente, o reparo ou a substituição de faróis e lanternas dianteiras e/ou 
traseiras pela Yasuda Seguros, quando o evento atingir exclusivamente tais peças.  
 
Se houver necessidade, também será substituída a lâmpada do farol ou lanterna avariado, caso tenha sido 
danificada na mesma ocorrência.  
 
O critério para definição de necessidade de troca ou reparo do farol, lanterna ou lâmpada é exclusivamente 
técnico e de responsabilidade da Yasuda Seguros. 
 
Esta assistência ficará restrita a troca de 2 (duas) peças por vigência de apólice. A cada peça trocada será 
paga uma franquia estipulada na apólice. Se as duas trocas possíveis forem de uma só vez serão pagas 2 
(duas) franquias. 
 
Em decorrência do ano de fabricação do veículo, poderá ser notada na substituição da peça, alguma 
diferença de tonalidade entre a peça antiga e a nova, em virtude do desgaste natural da peça antiga. 
 
Veículos descontinuados ou alocados em locais sem recursos para execução do serviço ficam sujeitos à 
disponibilidade e prazo de aquisição da peça no mercado de reposição, e desvinculada da marca 
habilitada. 
 
A substituição será feita pelo mesmo tipo e modelo da peça integrante do veículo fabricado. Em caso de 
sinistro de peças adaptadas, serão repostas as integrantes do veículo fabricado. 
 
O prazo de atendimento para reposição está vinculado à disponibilidade da peça no mercado/local. 
 
Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
 
Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
a) faróis auxiliares (milha) ou de neblina (dianteiro ou traseiro); 
b) faróis de xenônio ou similares; 
c) pisca-pisca embutido no retrovisor; 
d) break-lights e lanternas laterais; 
e) faróis adaptados e/ou transformados de outros veículos;  
f) queima da lâmpada por qualquer outro fator que não o objeto do sinistro; 
g) danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito); 
h) mau uso do equipamento;  
i) peças embutidas no para-choque do veículo; 
j) componentes elétrico-eletrônicos e mecanismos manuais que não estejam embutidos na peça; 
k) peças com infiltração ou outro dano que não seja o objeto do sinistro; 
l) veículos blindados; e 
m) caminhões. 
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RETROVISOR COMPLETO: 
 
Este serviço garante, em caso de acidente, o reparo ou a substituição dos retrovisores externos de veículos 
nacionais, abrangendo a lente, seus suportes internos e a carenagem (carcaça) pela Yasuda Seguros, quando o 
evento atingir exclusivamente tais peças. 
 
O critério para definição de necessidade de troca ou reparo da peça é exclusivamente técnico e de 
responsabilidade da Yasuda Seguros. 
 
Esta assistência ficará restrita a troca de 2 (duas) peças por vigência de apólice. A cada peça trocada será 
paga uma franquia estipulada na apólice. Se as duas trocas possíveis forem de uma só vez, serão pagas 2 
(duas) franquias. Em caso de troca somente da lente, não haverá pagamento de franquia. 
 
Em decorrência do ano de fabricação do veículo, poderá ser notada na substituição da peça, alguma 
diferença de tonalidade entre a peça antiga e nova, em virtude do desgaste natural da peça antiga. 
 
Veículos descontinuados ou alocados em locais sem recursos para execução do serviço ficam sujeitos à 
disponibilidade e prazo de aquisição da peça no mercado de reposição, e desvinculada de marca 
habilitada. 
 
A substituição será feita pelo mesmo tipo e modelo da peça integrante do veículo fabricado. Em caso de 
sinistro de peças adaptadas, serão repostas as integrantes do veículo fabricado. 
 
O prazo de atendimento para reposição está vinculado à disponibilidade da peça no mercado/local.  
 
Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
 
Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
a) retrovisor interno do veículo; 
b) componentes elétrico-eletrônicos e mecanismos manuais que não estejam embutidos na peça; 
c) danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito); 
d) desgastes naturais da peça ou componentes; 
e) veículos blindados; e 
f) caminhões. 
 
PALHETAS (veículos nacionais): 
 
Este serviço garante a troca da palheta, em caso de substituição do para-brisa.  
 
Não estando incluída neste serviço a substituição dos agregados à palheta, como braço e a base dela ou 
qualquer outro dispositivo integrante do conjunto que não seja tão somente a palheta limpadora do para-
brisa. 
 
Esta assistência ficará restrita a 1 (uma) troca por vigência de apólice, sem a necessidade de pagamento 
de franquia. 
 
Serão repostas palhetas específicas para o veículo segurado de fabricantes renomados e tradicionais 
nesse segmento. 
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Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
 
Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
c) veículos blindados; e 
d) caminhões. 

 
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR: 
 
No caso de necessidade de aplicação da película de controle solar, fica desde já estabelecido que todos os vidros, 
com exceção do para-brisa, que forem trocados e apresentarem originalmente esta película, terão esta reposta por 
uma película de alta qualidade e com garantia, respeitando-se sempre a legislação de trânsito vigente. 
 
Esta assistência ficará restrita a 1 (uma) utilização por vigência de apólice. 
 
No caso de películas instaladas fora das especificações definidas pelos órgãos reguladores e/ou 
legislação de trânsito vigente, sua reposição não será efetuada nem reembolsada. 
 
Não haverá reembolso de qualquer serviço realizado sem autorização prévia da Yasuda Seguros. 
 
Aplicam-se a esta cláusula todas as exclusões constantes no item “Exclusões Gerais – Cláusula de 
Vidros”, além destas estarão excluídos: 
 
c) veículos blindados; e 
d) caminhões. 
 
 
Exclusões Gerais – Cláusula de Vidros 
 
As exclusões previstas abaixo se aplicam a todas as cláusulas de vidros (Cláusulas 70, 71, 72 e 73 e 74): 
 

a) danos causados, direta ou indiretamente, por terremotos, inundações, enchentes, desordem, 
incêndios, chuva de granizo, fraudes e situações correlatas; 

b) ônibus, tratores, motos, veículos especiais ou transformados (aqueles modificados do projeto 
original e Off Roads), teto solar e similar, veículos conversíveis e  veículos importados trazidos por 
importadores independentes; 

c) veículos utilizados como lotação, transporte coletivo ou similar; 
d) veículos utilizados em ruas e vias que não sejam construídas para o fim de circulação de veículos; 
e) qualquer dano no vidro que não esteja vinculado à quebra ou trica da peça; 
f) danos decorrentes de atos de vandalismo, motim ou desordem; 
g) danos a sensores ou mecanismos que não façam parte do vidro; 
h) danos aos vidros causados por objetos transportados pelo veículo segurado ou nele fixados; 
i) danos existentes nos vidros antes da contratação do seguro; 
j) danos aos vidros ocasionados por colisão do veículo segurado e/ou decorrente de negligência do 

segurado ou do condutor;  
k) roubo e/ou furto das peças; 
l) danos aos vidros ocasionados pelo reboque do veículo de forma inadequada; 
m) componentes, tais como: break-lights, interruptores e máquinas de elevação do vidro e similares; 
n) película anti-vandalismo; 
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o) prejuízos financeiros pela paralisação do veículo segurado durante o período de troca e/ou reparo 
no vidro. 

p) eventuais necessidades de substituição de guarnições ou qualquer outro acessório correlato, que 
deverão ser pagos à parte pelo segurado, excluindo-se a película protetora dos vidros laterais e 
traseiros, que têm a reposição garantida; 

q) reposição de película protetora no vidro para-brisa; 
r) vidros não originais de fábrica; 
s) riscos e/ou manchas nos vidros; 
t) roubo ou furto exclusivo de retrovisores, faróis e/ou lanternas, bem como queima exclusiva da 

lâmpada. 
 
RASTREADORES EM REGIME DE COMODATO 
 

O presente Serviço complementar está vinculado à existência da cobertura Auto, com abrangência em todo 
território nacional, oferece ao segurado em regime de comodato um Rastreador a ser instalado em seu veículo, 
conforme o modelo e CEP de pernoite.  
O segurado que optar por este serviço que será ofertado por esta Seguradora no momento da contratação 
da apólice, deverá obedecer aos critérios abaixo: 
 

 Instalar o equipamento no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da apólice de 
seguro. Se não ocorrer a instalação do rastreador dentro do prazo, será emitido endosso de 
cobrança de prêmio excluindo o eventual desconto concedido.  

 Para seguro contratado cuja aceitação esteja condicionada a instalação de um rastreador, o 
Segurado poderá optar pelo rastreador em regime de comodato, desde que seja ofertado no 
momento da cotação. Optando pelo rastreador em regime de comodato, o Segurado deverá 
obedecer ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para a instalação do equipamento, contados da 
emissão da apólice de seguro. Se não ocorrer a instalação do rastreador dentro do prazo a apólice 
será cancelada. 

 Para apólices com o rastreador em comodato instalado, em caso de cancelamento do seguro, por 
qualquer uma das partes contratantes, substituição de veículo, alteração de CEP de pernoite e/ou 
quando do término da vigência da apólice, sem que haja a sua renovação junto a Yasuda Marítima 
Seguros, esta Seguradora comunicará a empresa de rastreamento, que providenciará a 
desativação do equipamento sem ônus para o Segurado.  A empresa não fará a retirada do 
equipamento, apenas deixará de prestar o serviço. A retirada só ocorrerá se for por opção do 
Segurado, conforme previsto no contrato de comodato, firmado entre Segurado e a empresa de 
monitoramento. 

 O Segurado fica obrigado também, a comunicar imediatamente a empresa de rastreamento, após a 
ocorrência do Furto ou Roubo, para o devido acionamento do serviço de rastreamento, sob a pena 
de perda do direito à indenização securitária. 

 

Prejuízos não indenizáveis: 

 Quando no sinistro for constatado que o serviço não estava ativo por solicitação do segurado sem 
que tenha havido comunicação prévia à Seguradora;  

 Seguros cuja aceitação esteja condicionada a existência de um rastreador, e este for o ofertado 
pela Seguradora, e em caso de sinistro for constatado a não instalação do equipamento; 

 Quando o segurado não acionar a empresa de rastreamento imediatamente após o Roubo/Furto do 
veículo. 
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CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
O Segurado deve obedecer aos seguintes critérios e orientações gerais: 

 Assistência 24 Horas 
 

 Em caso de colisão, pane, furto, roubo ou incêndio, o segurado deverá comunicar-se com a Central de 
atendimento 24 horas pelos telefones que constam no cartão Yasuda Marítima. 

 Para utilização de qualquer serviço da Yasuda Marítima Assistência é obrigatório o contato com a Central 
de Atendimento, conforme telefone constante no cartão do segurado, imediatamente após o 
acontecimento do evento. 

 É obrigatório o fornecimento das seguintes informações ao atendente por parte do segurado/condutor: 
 

1. Nome completo; 
2. Número da apólice; 
3. Dados do veículo (marca/modelo/placa/cor); 
4. Local onde se encontra o veículo com problema (se possível com referências); 
5. Motivo da chamada;  
6. Telefone para contato. 

 

Danos aos Vidros 

 
1. Para utilização de qualquer serviço é obrigatório o contato com a Central de Atendimento, conforme 

telefone constante do encarte do serviço, para a devida orientação sobre como proceder no caso de 
trocas e/ou reparos dos vidros. 

2. Os serviços de troca e/ou reparo dos vidros serão executados por empresas referenciadas em todo o 
território nacional. 

3. Não haverá reembolso se a troca e/ou reparo ocorrer sem o contato prévio com Central de Atendimento. 
 
 

 
 
 


