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MANUAL DAS COBERTURAS ADICIONAIS
O QUE É COBERTURA ADICIONAL?
Ao realizar a adesão ao PPA - Programa de Proteção Automotiva da Master Brasil
Proteção Veicular o Associado possui a opção para acrescentar Coberturas
Adicionais para o seu veículo, conforme tabela de valores apresentadas pelo
consultor.
As Coberturas Adicionais ampliam a proteção do veículo de acordo a sua opção e
poderão ser solicitadas sempre que necessários conforme regras estabelecidas neste
manual de regulamento.
ITENS QUE POSSUEM COBERTURAS ADICIONAIS
Ÿ PARA-BRISA
Ÿ KIT FAROL (farol, farol de neblina e milha)
Ÿ LANTERNA
Ÿ RETROVISOR
Ÿ VIDRO LATERAL

IMPORTANTE:
Somente farão jus aos benefícios das Coberturas Adicionais o Associado que
realizar a opção pelos mesmos, mediante inclusão das coberturas em seu PPA Programa de Proteção Automotiva, sendo para cada item destas coberturas uma
opção individual de inclusão, ou seja, o Associado escolhe individualmente os itens
que irão ser incorporados na proteção de seu veículo.
Este Manual trata apenas de veículos automotivos das categorias: Automóveis
Leves, Suv’s, Caminhonetes e Utilitários, não estão contemplados neste
regulamento os Caminhões (vide outro manual especíﬁco).
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MANUAL DAS COBERTURAS ADICIONAIS
1. VEÍCULOS COBERTOS
Automóveis: Veículos de Leves, Caminhonetes, SUV’s e
Utilitários. Todos os veículos com até 3,5 (três vírgula cinco)
toneladas.
2. REGULAMENTO DAS COBERTURAS ADICIONAIS
O presente regulamento tem como objetivo estabelecer as normas para a concessão
de opcionais automotivos dentro das coberturas da Master Brasil Proteção Veicular:
2.1 Farão jus aos benefícios destas Coberturas Adicionais os Associados
considerados Ativos;
2.2 O Associado deverá solicitar o procedimento para a troca da peça (Cobertura
Adicional) presencialmente em uma das unidades da associação ou através dos
contatos:

0800 878 9063

94 99131-0545

2.3 Após solicitação da troca da peça, o Associado deverá preencher, assinar e
entregar o Formulário de Cobertura Adicional em uma das unidades da associação,
de forma física ou enviar o mesmo formulário, com todos os campos preenchidos de
forma eletrônica
2.4 A aquisição da peça solicitada, ocorrerá após o pagamento do valor referente a
cota de participação (30% do valor da peça - ver tabela), em caso de pagamento via
boleto, o Associado deverá aguardar até 2 (dois) dias úteis para a compensação
bancária.
2.5 Após o pagamento efetivado, o Associado será informado da disponibilidade e
data prevista para entrega da peça solicitada.
2.6 O Associado deverá realizar o serviço de troca da peça opcional na oﬁcina
referenciada pela Master Brasil Proteção Veicular, mediante o pagamento do valor
do serviço, caso queira, poderá retirar a peça e instalar em oﬁcina de sua preferência,
após assinatura de termo de responsabilidade.

www.masterbrasil.org.br

4

MANUAL DAS COBERTURAS ADICIONAIS
3. TABELA DE APLICAÇÃO
O fornecimento da peça com cobertura adicional, será realizada dentro as condições
abaixo regulamentadas:
Cota de Participação

Utilitário

PARA-BRISA

30%
(Trinta por cento)

KIT FAROL
(Farol, Farol de Milha
e Farol de Neblina)

30%
(Trinta por cento)

LANTERNA

30%
(Trinta por cento)

RETROVISOR

30%
(Trinta por cento)

VIDRO LATERAL

30%
(Trinta por cento)

Limite de Utilização

Prazo

Até 04 (quatro)
substituições, no
prazo de 12 (doze)
meses

10 (dez) dias úteis,
após a comprovação
do pagamento da
cota de participação

Até 02 (duas)
substituições, no
prazo de 12 (doze)
meses

20 (vinte) dias úteis,
após a comprovação
do pagamento da
cota de participação

Até 02 (duas)
substituições, no
prazo de 12 (doze)
meses

20 (vinte) dias úteis,
após a comprovação
do pagamento da
cota de participação

Até 02 (duas)
substituições, no
prazo de 12 (doze)
meses

20 (vinte) dias úteis,
após a comprovação
do pagamento da
cota de participação

Até 02 (duas)
substituições, no
prazo de 12 (doze)
meses

20 (vinte) dias úteis,
após a comprovação
do pagamento da
cota de participação

IMPORTANTE:
1) Estarão excluídos deste benefício (cobertura) os Associados que realizarem a troca
sem observarem as condições estabelecidas neste Manual/Regulamento.
2) As despesas com o frete, instalação e/ou pintura de peças quando existirem, ﬁcarão
sob a responsabilidade do Associado, que deverá ser incorporada com à cota de
participação.
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94 99131-0545
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1 O prazo para entrega da peça adicional na tabela anterior, poderá ser alterado
sem aviso prévio ao Associado, de acordo com a disponibilidade do fornecedor.
4.2 A troca dos opcionais será providenciada de acordo com este Regulamento, no
local da cidade declarada pelo Associado como seu domicílio.
4.3 Em nenhuma hipótese será prestado os benefícios listados neste documento à
terceiros ou veículos não protegidos pela Associação ou para veículos inativos.
4.4 Serão considerados veículos Inativos aqueles que não estiverem em dias com as
suas obrigações ﬁnanceiras mensais perante à Associação.
4.5 Não será realizado qualquer reembolso da cota de participação caso haja
desistência pelo Associado.
4.6 Os benefícios deste Regulamento não contemplam avarias pré-existentes.
4.7 Caso o veículo do Associado possua avarias no momento de sua ﬁliação, somente
terá acesso aos benefícios deste Regulamento após a reparação e realização de nova
vistoria.
4.8 O produto coberto será entregue, conforme especiﬁcações técnicas do veículo,
inclusive com relação a cor original.

0800 878 9063
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Nossa
Missão
é a sua
Proteção!

94 99131-0545

0800 878 9063

