


   A Master Brasil é a maior  

Associação de Proteção 

Veicular do Pará. Uma 

entidade sem fins 

lucrativos fundada em 

2016 administradora de 

serviços com o propósito 

de oferecer segurança, 

comodidade e melhorar a 

qualidade de vida dos 

seus associados.

A ASSOCIAÇÃO



PROTEÇÃO VEICULAR

   A Master Brasil 

desenvolveu para seus 

associados, no segmento 

automobilístico,  um 

Programa de Proteção 

Automotiva, com 

serviços de alta qualidade 

e coberturas em todo o 

território nacional



   Em caso de Roubo ou 

Furto do seu veículo o 

Associado Master Brasil 

com Proteção Veicular 

receberá até 100% da 

Tabela FIPE como 

indenização 

ROUBO E FURTO



COLISÃO

   No momento que você 

mais precisar, estaremos 

ao seu lado, com 

coberturas e serviços de 

reparos de alta qualidade 

em caso de Colisão, 

Capotamento, Incêndio 

e Perda Total com 

indenização de até 100% 

pela Taleba FIPE



   Uma cobertura completa 

e gratuita em caso de 

Danos Materiais 

causados a outros 

veículos o sob a 

responsabilidade do 

Associado Master Brasil 

DANOS À TERCEIROS



   Através da nossa central 

0800 878 9063 atendemos 

24 horas por dia, todos os 

dias da semana, em todo o 

território nacional, com os 

serviços de: Reboque, Pane 

(Elétrica, Seca e Mecânica) 

Taxi, Chaveiro, Troca de 

Pneus, Hospedagem, 

Motorista Amigo, Guarda 

de Veículos e várias outras 

coberturas

ASSISTÊNCIA 24h



   Disponibilizamos também 

as coberturas adicionais 

para deixar a sua proteção 

ainda mais completa em 

caso de quebra: Para-brisa, 

Kit Farol, Lanternas, Vidros 

Laterais e Retrovisor 

COBERTURA ADICIONAIS



   Em seu veículo será 

instalado um Rastreador 

com Monitoramento 24 

horas de última geração, 

com acesso exclusivo 

pelo seu smartphone, 

protegendo ainda mais 

você e toda a sua família

MONITORAMENTO



MENSALIDADE

   As melhores e mais 

completas coberturas, 

uma equipe de 

atendimento presencial 

para você e sua família 

proteger o seu 

patrimônio pagando 

apenas mensalidades 

que cabem em seu 

orçamento familiar



   A Master Brasil possui 

excelentes instalações para 

lhe atender com uma 

equipe especializada em 

proteção e segurança

Av. E, qd-86, lt-16
 Jardim Canadá

(94) 3352.0399
   99131.0545

PARAUAPEBAS



   A unidade de Canaã dos 

Carajás é outra referência 

da Master Brasil na região 

sudeste do Pará, onde o 

associado possui muito 

mais apoio e atendimento 

personalizado

Av. Novo Horizonte nº 95 
Centro

(94) 3392.4483
   99131-0545

CANAÃ DOS CARAJÁS



   A Master Brasil Proteção 

Veicular está instalada 

também na região sul do 

estado com uma equipe 

capacitada para ampliar o 

seu atendimento

Av. Amazonas, 125
 Centro

(94) 3426.2398
   99131.0545

XINGUARA



   Nossos serviços em caso de 

colisão são realizados em 

uma Oficina Exclusiva, 

onde o associado será 

atendido por excelentes 

profissionais especialistas e 

apaixonados por veículos

Av. Santa Rita nº 95 
Rio Verde 

0800 878 9063

OFICINA EXCLUSIVA



Baixe o 
Aplicativo

   Os Associados poderão 

acessar as ofertas das 

melhores empresas do 

mercado com promoções 

exclusivas pelo aplicativo 

Master Brasil Descontos 

em breve disponível para 

Android e IOS

CLUBE DE DESCONTO

 breve...



masterbrasilprotecaoveicular
masterbrasilprotecaoveicular
www.masterbrasil.org.br

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS





Nossa Missão é a sua Proteção
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