
Dicas para a devolução 
simples e ágil do seu 
carro… e sem dores de 
cabeça.

Seguro de
Recondicionamento



Porque o nosso objetivo é que a sua experiência com a Locarent seja 
sempre feliz, disponibilizamos uma cobertura de seguro completa com 
diversas modalidades, através da sua Seguradora*,  para garantir que 
não tem surpresas menos boas, mesmo no final do contrato de renting.

Ao contratar o Seguro de Recondicionamento, o seu carro estará 
protegido contra eventuais danos fora do âmbito do seu uso normal e, 
que, assim, podem resultar em custos inesperados no fim do contrato.

A sua proteção contra 
imprevistos

*O contrato de Seguro de 
Recondicionamento 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.



No fim do seu contrato, 
esteja um passo à frente

Contrate o nosso Seguro de Recondicionamento para assegurar a 
cobertura dos custos de reparação com: 

Danos nos para-brisas, óticas, faróis e farolins.

Danos no interior da viatura.

Pequenos danos no exterior do veículo.

Desgaste nos pneus.

Danos nas jantes.



A sua modalidade de 
cobertura ideal

Para melhor adequar à sua realidade, com a Locarent poderá escolher 
entre as várias opções de capital seguro.

Independentemente da modalidade contratada, no fim do contrato só 
paga se existirem custos de reparação acima do capital seguro. 

500€ 750€ 1.000€ 1.500€



Verificação imparcial e 
ágil de danos 

Aquando da devolução do seu automóvel, será realizada uma inspeção 
e uma avaliação dos custos de reparação por um perito da SGS – uma 
entidade independente e credenciada para o efeito.

Com base em normas objetivas definidas pela Locarent, a avaliação 
exterior e interior do veículo divide os danos em duas categorias:

Danos aceitáveis: resultado de uma uso normal do automóvel.

Danos não aceitáveis: não resultantes da utilização normal e 
prudente do automóvel. Assim, serão automaticamente 
orçamentados e cobertos pelo seguro de recondicionamento, 
ficando o cliente responsável apenas pelos eventuais custos que 
ultrapassem o capital contratado.

Consulte o Manual de Recondicionamento em locarent.pt.



Um seguro, toda a 
tranquilidade

Cobertura de seguro que evita custos avultados no final do contrato.

Ausência de franquia. 

Ausência de agravamento. 

Prémio de seguro vantajoso em caso de subscrição das restantes 
coberturas de seguro. 

Valor de prémio de seguro incluído na renda mensal. 

Transparência sobre os riscos cobertos e excluídos. 

Gestão mais simples e eficaz da sua frota.

Ativação automática do seguro no caso de existência de danos na 
devolução do veículo.



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


