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1. PROCEDIMENTOS INICIAIS 

 
1.1. TABELA DE LIMITES 

 
 

CATEGORIA LIMITE DE ACEITAÇÃO 

 
DIESEL R$: 100.000,00 

 
 
 
 

2. REGRAS DE ACEITAÇÃO 

 
2.1. CONDIÇÕES GERAIS DE ACEITAÇÃO 

 
2.1.1. Categorias 

 
Serão aceitos os veículos enquadrados nas seguintes categorias: 

 
 Passeio Nacional e Importado, 

 Diesel, 

 Motocicletas 

 
Parágrafo único: Serão aceitos veículos destas categorias, desde que não estejam enquadrados na seção 3.2. Risco 

sob análise, e respeitando a seção 2.1. Tabela de limites. 

 
 

2.1.2. Idade 

 
Veículos respeitando a idade, conforme abaixo: 

 
 Passeio: até 20 anos. 

 Diesel: até 20 anos. 

 Motocicletas: até 20 anos. 

 

 

2.1.3. Proteção para o Grupo Diferenciado 

 
Os veículos listados no quadro de Grupo Diferenciado terão aceitação de 75% do valor de indenização 

(TABELA FIPE) para as ocorrências de evento com reembolso integral. 

Para os veículos listados no Grupo Diferenciado, a ocorrência de eventos cobertos pela proteção 

contratada será regulada nas seguintes condições diferenciadas: 

 
§ 1º Aplicação de cota de participação para as ocorrências: Colisão com Perda Parcial e incêndio de 

acordo com a categoria do veículo. 

 
§ 2º Em caso de reparação do veículo, as peças com necessidade de troca, serão substituídas por peças 

do Mercado Alternativo, independente do ano/modelo do veículo. 

 
 

Parágrafo único: Para os veículos listados no Grupo Diferenciado, prevalecem às condições de 

liquidação de evento citadas na cláusula 2.1.3 da Política de Aceitação anexa a este Manual. 

MOTOCICLETA R$: 30.000,00 

PASSEIO R$: 100.000,00 



 
 

 

A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CATEGORIA 

 
VALOR DA COTA DE PARTIPAÇÅO 

 
MOTOCICLETA ATÉ R$: 4.000,00 

R$: 1.200,00 

 
MOTOCICLETA DE R$: 4.0001 ATÉ 

R$: 8.000,00 

R$: 1.500,00 

 
MOTOCICLETA DE R$: 8.001,00 ATÉ 

R$: 12.000,00 

R$: 2.000,00 

 
MOTOCICLETA DE R$: 12.001,00 

ATÉ 16.000,00 

R$: 2.500,00 

MOTOCLICETA DE R$: 16.001,00 

ATÉ R$: 20.000, 

R$: 2.500,00 

MOTOCICLETA DE R$: 20.001,00 

ATÉ 25.000,00 

R$:2.500,00 

MOTOCICLETA DE R$: 25.001,00 

ATÉ R$: 30.000,00 

R$: 3.000,00 

 
Quadro de marcas e modelos de veículos enquadrados no Grupo Diferenciado: 

B. 
CATEGORIA 

FIPE VALOR MÍNIMO 

 
CARRO PASSEIO 

 
4% 

 
R$: 1.200,00 

 
CARRO DIESEL 

 
5% 

 
R$: 3.800,00 

 
VAN 

 
10% 

 
R$: 3.800,00 

 
TÁXI / / TRANSPORTE DE CARGA / 

VEÍCULO AGREGADO / 

TRANSPORTE EXECUTIVO / UBER 

/ VEÍCULO DE APLICATIVO 

 
10% 

 
R$: 2.400,00 

 
GRUPO DIFERENCIADO – CARRO 

4% R$: 1.200,00 

 



 



A. Veículos de leilão, táxis e placas vermelhas se enquadram na proteção limitada. 

 

 
2.1.3. Dispositivo Antifurto – Rastreador/ Localizador 

 
A instalação do dispositivo antifurto do tipo rastreador/ localizador será obrigatória nos seguintes casos: 

 
 Veículos da categoria Passeio, Diesel e Caminhões cujo valor de mercado seja superior a R$ 25.000,00, 

(vinte cinco mil reais) em todo o Brasil. 

 Veículos abaixo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de todas as marcas e modelos, serão analisados 

e solicitados a instalação caso a Diretoria veja necessidade. 

 Motocicletas, todas as marcas e modelos. 

 Veículos de fins comerciais ( Passeio e Diesel e caminhões), todos as marcas e o modelos. 

 
2.1.4 Veículos com fins comerciais (Passeio e Diesel) 

 
1) Veículos com fins comerciais (UBER, Táxi, Transporte de Carga, Veículo de aplicativo, transporte executivo 

ou/e veículo agregado) possui a cota de participação de 10% (dez por cento) do valor do veículo para as 

ocorrências de roubo, furto, colisão parcial, colisão que caracterize reembolso integral e incêndio, 

respeitando o valor mínimo de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 

2) A cota de participação será de 20% (vinte por cento) caso o Associado, dentro dos primeiros 90 dias, 

contados a partir da data da assinatura da adesão, sofra qualquer tipo de evento que venha caracterizar 

indenização integral. 

3) Veículos procedentes de leilão e táxi não se enquadram na cota de participação de 10% (dez por cento) ou 

20% (vinte por cento) nas ocorrências de indenização integral 

4) Todo o veículo utilizado para fins comerciais obrigatoriamente tem a necessidade deinstalação de 

rastreador com valor de R$ 49,90 (Quarenta e nove reais e noventa centavos) inclusos na taxa 

administrativa e rateio. 

5) Caso o veículos passe a ser utilizado para fins comerciais após a assinatura da adesão, o associado deve 

comunicar a Gênesis Benefícios e fazer uma nova adesão. 

6) Em caso de falsa comunicação de informação, a eventual indenização por ocorrência de evento será 

negada. 

 
2.2 RISCOS SOB ANÁLISE COMITE 

 
Os riscos abaixo não podem ser aceitos sem autorização prévia da associação. 

 
 Veículos com idade superior ao previsto na seção 3.1.2 idade 

 Veículos com valor superior ao previsto na seção 2.1 Tabela de limites. 

 Veículos com cabine não original. 

 Veículos cujo CRLV esteja em nome de Seguradora 

 Veículos que apresentem valor para reparo das avarias superior a 10% (dez por cento) do valor 

constante na tabela de referência ou em que as avarias interfiram na segurança doveículo. 

 Veículo recuperado de sinistro (no documento consta “sinistro recuperado” ou sinistro indenizado). 

 Veículo com Registro de Perda Total ou com avarias de grande monta anterior. 

 Veículo de Consulado/ Embaixada ou Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. 

 Veículo adaptado para pessoas com deficiência. 

 Veículo com equipamento Termoking ou qualquer tipo de equipamento de refrigerador. 

 Veículos com transformações em sua estrutura. 



 Veículos com molas esportivas. 

 Veículos modificados ou fora dos padrões de originalidade, desde que aceitos com declaração de 

responsabilidade pela modificação. 

 
3. REGRA DE VISTORIA 

3.1. RISCOS SOB ANÁLISE DO COMITE 

 
- Avarias superiores a 10% (dez por cento) do valor veículo 

- Cabine não original 

- CRLV em nome de seguradora 

- Documentação não apresentada 

- DUT sem cidade de emissão 

- Etiqueta ETA danificada 

- Falta plaqueta de carroceria 

- Falta plaqueta do terceiro eixo 

- Gravação chassi remarcado regularizado no DUT 

- Gravação chassi com pontos de ferrugem (não compromete a visualização/ decalque legível) 

- Extintor de incêndios não apresentado 

- Modelo do veículo diferente do informado no CRLV 

- Ressalva prima (carro de policia/ detetive) 

- Sem hodômetro 

- Sem plaqueta do chassi 

- Transformado para Cabine Dupla (documento regularizado) 

- Veículo a carburação com combustível alterado/ documentação regularizada 

- Veículo adaptado para pessoas com deficiência 

- Veículo alterado de suas características originais 

- Veículo com avarias caracterizam sinistro parcial 

- Veículo com giroflex 

- Veículo com painel corta-fogo ou torre do amortecedor trincado/ avariado 

- Veículo com Kit Gás, mas não consta a informação no CRLV (apresentado csv na vistoria) 

- Veículo com vidro quebrado/ trincado ou arranhado 

- Veículo com placa especial (Prefeitura, tribunais federais e etc.) 

- Veículo com sinistro anterior (perda total) 

- Veículo de Consulado/ Embaixada ou Poder executivo, legislativo ou judiciário 

- Veículo em fase de reparo 

- Veículo em mau estado de conservação 

- Veículo fora do prazo de inspeção veicular 

- Veículo recuperado de furto 

- Veículo recuperado de sinistro (no documento consta “sinistro recuperado” ou “sinistro indenizado”) 

- Veículo usado sem placa dianteira ou traseira 

- Veículo equipado com rodas especiais maiores que o modelo original de fábrica 

- Veículo com molas esportivas 

 
3.2 – RISCOS FORA DAS NORMAS 

 
- Veículo de fabricação artesanal 

- Veículo com queixa de furto (em aberto) 

- Local inadequado para coleta de fotos 

- Veículo a carburação com combustível alterado/ documentação irregular 

- Chassi obstruído - Numeração do chassi não localizada 



- Número de motor danificado 

- Motor com numeração obstruída por componentes não originais 

- Ano do veículo diferente do informado no CRLV 

- Sem homologação do Kit Gás 

- Ausência da gravação em todos os vidros 

- Caminhão com chassi de ônibus 

- Categoria da placa diferente do informado no CRLV 

- Chassi adulterado ou transplantado 

- Chassi sem gravação em peças 

- Cilindrada do motor fora da especificação 

- Irregularidade nas etiquetas adesivas 

- Etiqueta ETA ilegível/ Danificada ou diferente do chassi do veículo ou ausente 

- Excesso de avarias 

- Numeração do chassi não localizada 

- Número de motor danificado 

- Motor com numeração obstruída por componentes não originais 

- Ano do veículo diferente do informado no CRLV 

- Sem homologação do Kit Gás 

- Gravação chassi irregular 

- Irregularidade no DUT 

- Lacre da placa rompido ou emendado 

- Gravação de chassi remarcado não regularizado no DUT 

- Luz do painel não indica o funcionamento do air bag 

- Monobloco rachado/ avariado 

- Motor com vazamento 

- Motor não original do veículo não constando no DUT. 

- Motor ou agregado furtado 

- O CRLV não apresentado na Vistoria (exceto se apresentar B.O informando extravio do documento) 

- Placa inexistente. Sem registro no DETRAN 

- Placa instalada irregularmente 

- Mais de 1 pneu em mau estado 

- Potência ou modelo do motor alterados/ documentação irregular 

- Renavan inválido 

- Sem placas 

- Sem retrovisor obrigatório 

- Sem tarjeta da placa 

- Turbo não original 

- Veículo Blindado 

- Veículo com mandado de segurança e/ou restrição 

- Veículo com a placa dianteira ou traseira apagada 

- Veículo com duas gravações de chassis divergentes 

- Veículo com o Kit Gás instalado, sem informação no documento e sem apresentação do CSV na vistoria 

- Veículo destinado a transporte de carga inflamável, corrosiva ou explosiva 

- Veículo pagador/ utilizado para transportar valores 

- Veículo rebaixado 

- Veículo sem bateria 

- Veículo sem Kit Gás, mas no CRLV consta a existência do equipamento 

- Veículo sinistrado/ Batido/ Em reparos 

- Veículos utilizados como ambulância 

- Veículo utilizado para coletar lixo 



- Veículo utilizado para serviços de policiamento/ segurança/ patrulhamento. 

- Veículo não emplacado sem nota fiscal 

- Veículos destinados a competição de som/ velocidade (Tuning) 

- Veículo Bar, inclusive as Towers 

- Carro de bombeiros 

- Veículos oficina volante 

- Veículos hospitais volante 

- Modelos especiais. Ex: Carros em fibra de vidros ou modificados 

- Bicicletas motorizadas 

- Vistoria anterior constando que o veículo estava rebaixado e o proprietário continua o mesmo 

- Excesso de equipamentos de som (veículo com mais de um módulo amplificador ou com cornetas ou caixas 

seladas) 
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