
As coberturas que lhe 
oferecem total 
despreocupação

Coberturas: 
GAM e GAM c/ VS



A proteção completa para a sua frota.

Com a Garantia Alargada de Manutenção (GAM) tem acesso a uma 
solução claramente vantajosa, com franquia fixa e prémio reduzido que o 
protege em situações em que o uso menos cuidado da viatura implica 
custos mais elevados que o expectável para a empresa. Contratualmente, 
os custos de reparações que resultem de uso descuidado do condutor são 
imputados aos clientes. Ao contratar esta cobertura, estará protegido 
contra estes eventuais danos, reduzirá o tempo de imobilização da viatura 
e agilizará os processos internos, simplificando a discussão sobre a 
atribuição de responsabilidades.

Garantia Alargada de 
Manutenção (GAM): 

A cobertura que é a extensão da GAM...

Com esta cobertura, elimina os custos associados à utilização da 
Viatura de Substituição, que decorram de sinistros da cobertura GAM.

Com a Garantia Alargada de Manutenção com Viatura de Substituição 
(GAM c/ VS) assegura uma Proteção Total e Completa contra surpresas: 

reparação da viatura + custos da viatura de substituição.

Garantia Alargada de 
Manutenção com Viatura 

de Substituição: 



Já conhece as vantagens 
destas coberturas?

A cobertura de GAM é uma inovação em Portugal, podendo ser 
subscrita de forma autónoma das restantes coberturas de seguro. Uma 
vez que a franquia é fixa, apresenta um valor reduzido face aos 
habituais custos de reparação de um motor, caixa de 
velocidades/transmissões, sistema de travagem, entre outros.

Custos muito reduzidos por viatura: 1,25€ por viatura por mês de 
prémio.

Tempo de imobilização da viatura inferior, usufruindo da 
agilidade de uma área de Gestão de Sinistros exclusiva para os 
clientes que contratualizem esta cobertura.

Definição clara do que está coberto e daquilo que fica excluído.

Aumento do seu grau de satisfação e da eficácia total da sua 
frota.

Eliminação de custos não previstos/não orçamentados.

GAM

GAM c/ VS

Além das vantagens acima descritas a cobertura da GAM c/ VS permite 
ainda: 

Absorver custos com a Viatura de Substituição provenientes de 
sinistros da GAM.

A categoria de Viatura de Substituição disponibilizada é sempre 
equivalente à da viatura contratada em renting.

Nº de dias é ilimitado, com o intuito de assegurar a totalidade de  
dias de imobilização por reparação da viatura sinistrada.

Apenas 2,30€ por viatura por mês de prémio.

Não existe franquia adicional nesta cobertura.



Toda a flexibilidade de 
que precisa 

As coberturas de GAM e GAM c/ VS estão disponíveis como serviços 
standard para clientes existentes e novos clientes. Para os clientes 
existentes com frota já ativa, as coberturas podem ser acrescentadas à 
sua frota. 

A GAM c/ VS não pode ser subscrita sem a contratação prévia da 
cobertura de GAM. No entanto, o cliente pode contratar a GAM sem a 
cobertura da Viatura de Substituição.

A GAM e a GAM c/ VS podem ser subscritas de  forma autónoma das 
restantes coberturas de seguro, sendo uma solução ágil e adequada às 
necessidades de cada Cliente. 

Entre em contacto connosco para conhecer em detalhe as soluções de 
GAM, que lhe vão oferecer segurança, custo reduzido, adaptação às 
suas necessidades, redução do tempo de imobilização e a 
despreocupação total.



O que incluem as 
Garantias?

A GAM inclui:

Motor

Caixa de velocidade e transmissões

Sistema de alimentação e injeção

Sistemas eletrónicos e elétricos

Trens dianteiro e traseiro

Ar condicionado e sofagem

Sistema de travagem

Sistema de escape

Acessórios e equipamentos integrados de origem ou integrados 
nos opcionais contratualizados 

A GAM c/ VS inclui ainda:

Viatura de substituição de categoria equivalente à da viatura 
contratada em renting. 

O contrato de seguro de Garantia Alargada de Manutenção e de Garantia Alargada de Manutençãp 
com VS é celebrado com a Euro Insurances DAC, designada por LeasePlan Insurance, com sede no 
Bloco C, Central Park, Leopardstown, Dublin 18, inscrita na Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões sob o nº 222.618. Os contratos de seguro são mediados pela Locarent, 
Companhia Portuguesa de Aluguer de Viaturas, S.A., com sede em Rua Henrique Callado nº 6, 2º 
piso, B22, 2740-303 Leião, inscrita na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 
como Mediadora de Seguros a Título Acessório com o n.º 219511235 do Ramo Não Vida. Empresa 
autorizada a receber prémios de seguro. Não assume cobertura de riscos. Atividade remunerada, 
para mais detalhes, mediante solicitação.



Locarent, S.A. 
Rua Henrique Callado, Nº6, 2ª Piso, B22, 2740-303 Leião 

Edifício Tower Plaza – Escritório 13.ºD, Rotunda Eng.º 
Edgar Cardoso, N.º 23 4400-676 Vila Nova de Gaia 

Tel. (+351) 21 487 35 00*
Email: apoio.cliente@locarent.pt

* Chamada para rede fixa Nacional


