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1. Porque é importante ter 
um bom seguro automóvel?

O seguro automóvel é de todos,
o seguro mais procurado.

Por se tratar de um seguro obrigatório para 
qualquer veículo, mesmo estando este parado 
ou sem utilização, o proprietário estará sempre 
obrigado a efetuar o seguro. No entanto, temos 
de reconhecer o quão bem um seguro automóvel 
pode fazer por si. 
Neste guia, ficará a perceber os fatores a ter em 
conta para escolher a melhor proteção para si.

O seguro automóvel permite-lhe passar as con-
sequências financeiras de um acidente (sinistro) 
para a Companhia de Seguros. Imprevistos 
acontecem e acidentes rodoviários são muito 
comuns. Uns são mais graves, outros são apenas 
chatos. Imagine agora juntar uma fatura eleva-
da de arranjo aos inconvenientes causados pelo 
acidente.

Ter um bom seguro automóvel permite-
-lhe viver confortavelmente, sabendo que 
está protegido contra os imprevistos da 
condução, mas não só. Dependendo das 
coberturas que escolher poderá estar 
também protegido de outros eventos 
com consequências... no seu bolso.

!
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2. Quais as coberturas 
que pode escolher?

Um contrato de seguros pode incluir um con-
junto de coberturas obrigatórias e outras 
coberturas opcionais. Quanto mais coberturas 
escolher mais protegido estará, embora tenha 
um prémio maior.

COBERTURAS OBRIGATÓRIAS:

O proprietário ou o condutor de um veículo 
é responsável pelos prejuízos que este possa 
causar, e em caso de acidente podem ter de 

pagar indemnizações elevadas. 

O capital mínimo é de

corresponde a indemnizações 
por danos materiais

Para além da cobertura obrigatória de Respon-
sabilidade Civil, o seguro automóvel pode incluir 
outras coberturas opcionais.

por danos corporais

7.290.000 €

1.220.000 € 6.070.000 €

Para proteger os interesses dos lesados, que têm 
direito a que os seus prejuízos sejam pagos, inde-
pendentemente de o responsável pelo acidente 
ter condições financeiras para o fazer, é obriga-
tória a cobertura de responsabilidade civil dos 
veículos terrestres a motor e seus reboques, nor-
malmente denominada Seguro contra Terceiros. 

Esta cobertura assenta no pagamento de in-
demnizações por danos corporais e materiais 
causados a terceiros e a quem esteja no veículo, 
exceto ao condutor.
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COBERTURAS OPCIONAIS:

Existem diversas coberturas opcionais, que cos-
tumam ser englobadas num seguro denominado 
de “Danos Próprios”.

Este seguro é muitas vezes conhecido 
como o seguro contra todos os riscos, 
apesar de ser impossível cobrir todos 

os riscos. Podemos destacar:

Responsabilidade civil facultativa;

Danos ao veículo e ao condutor por choque, 
colisão ou capotamento;

Incêndio, raio e explosão;

Atos de vandalismo;

Furto ou roubo;

Assistência em Viagem com vários níveis;

Quebra isolada de vidros; 

Veículo de substituição.

Seguro Automóvel

DICA 
Pode contratar várias coberturas opcionais com 
capitais diversos que lhe irão conferir uma maior 
segurança. Na UNA encontrará 4 planos, BASE, 
BASE+, CONFORTO e LUXO, onde certamente irá 
encontrar um seguro que preencha as suas necessida-
des, não sem ter de se contentar apenas com o básico.

!
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3. Como é determinado 
o preço do seu seguro?

O prémio do seguro automóvel é determinado tendo 
em consideração as coberturas e a sua probabilida-
de de ocorrência, que dependerá de vários fatores:

1. Idade e tipo de Veículo;

2. Idade do condutor;

3. Experiência de condução 
(número de anos de carta 
de condução);

4. Histórico de Seguros e 
Sinistralidade do condutor 
(quantos acidentes teve no 
passado com ou sem culpa); 

5. Localidade habitual de 
condução.
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4. Em que consiste a franquia 
do seguro automóvel?

A franquia é a parte do custo do sinistro que 
fica a cargo do tomador. Poderá ser um valor 
fixo ou uma percentagem sobre o capital seguro, 
dependendo das coberturas. Tenha em mente 
que nem todas as coberturas têm franquias e 
quanto menor a franquia, maior é o prémio que 
terá que pagar. 

A Franquia só é aplicável 
nas coberturas de:

Choque, colisão ou capotamento;

Incêndio, raio ou explosão;

Fenómenos da Natureza;

Atos de Vandalismo.
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5. A importância de uma 
boa assistência em viagem 1

2

3

O plafond para reboque que garan-
ta o seu transporte e o transporte do 
seu veículo com a rapidez necessária;

Viatura de substituição, para os 
condutores que não podem dispensar 
a deslocação em viatura própria;

Apoio jurídico adequado, para o 
proteger em caso de dúvidas quanto 
à responsabilidade.

Muitas pessoas valorizam o seguro apenas 
quando têm sinistros, daí a importância de ter 
as coberturas adequadas e de escolher uma 
Companhia de Seguros que garanta os melhores 
níveis de serviço. Por outro lado, é no momento 
do sinistro que percebemos se temos realmen-
te as coberturas certas, sendo de destacar a 
importância da cobertura de assistência em via-
gem, que abrange, em regra, em caso de avaria 
ou acidente, o reboque do veículo, o transporte 
de pessoas e bens e a disponibilidade de outro 
veículo até ao final da viagem.

Tenha em especial atenção: 

! DICA 
Não poupe na assistência em viagem pois é nesta 
altura que o barato pode sair caro (e muito incómodo).

!
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6. Quando posso mudar 
de seguro automóvel?

Como em qualquer relação contratual, podemos 
escolher o seguro e a Companhia de seguros com 
quem queremos trabalhar. No entanto, não pode-
mos mudar de seguros a qualquer altura. Assim, 
saiba que pode mudar para outra Companhia:

Para além destas três situações, poderá também 
ver o seu seguro anulado por falta de pagamen-
to do prémio, no entanto, deverá saber que o 
prémio do seguro é anual e renovável pelo que 
a Companhia poderá exigir-lhe o pagamento do 
valor em falta.

No vencimento 
da apólice

Com a venda 
do seu automóvel

Devido à extinção 
da matrícula

1 23

! DICA 
Se vendeu o seu automóvel, o seguro deixa automati-
camente de estar em vigor, pelo que deve proceder ao 
seu cancelamento e pedir a devolução do prémio que 
já tenha pago a mais, em caso de pagamentos anuais 
ou semestrais por exemplo.

!

Conheça as suas reais necessidades;

Informe-se das diferentes coberturas e capitais 
que pode escolher;

Procure diferentes cotações, focando-se 
na relação preço/cobertura;

Informe-se sobre as opções com ou sem franquia 
e o seu impacto no preço do seguro;

Esteja atento aos benefícios do pagamento anual.

Tenha atenção à qualidade e ao nível de serviço 
da Companhia antes da sua escolha;

Aconselhe-se junto de um Agente de Seguros 
da sua confiança.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Dicas para escolher o 
melhor seguro para si:

!
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A oferta de seguros automóvel é muito 
abrangente. Cada seguro tem as suas 
particularidades, inúmeras coberturas 

complementares e exclusões. 

Serviço gratuito;

Acesso a profissionais qualificados 
para o aconselhar;

Apoio na contratação do seguro;

Acesso a campanhas comerciais 
que podem representar grandes 
poupanças;

Apoio na resolução de sinistros 
e gestão do seu contrato.

1.
2.

3.

4.

5.

7. A importância de um 
acompanhamento profissional

Pode ser difícil perceber todas as características 
de um seguro e certamente que não é fácil co-
nhecer toda a oferta disponível no mercado. É 
por este motivo que pode valorizar o serviço de 
um agente de seguros:
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