
Cobertura 3D

Tenha uma nova visão sobre   
a proteção da sua frota.

What’s next?



1503

Mas vai precisar 
do equipamento 

certo 
Por favor, coloque os óculos 

antes de virar a página.
Por favor, coloque os óculos 

antes de virar a página.

Mas vai precisar 
do equipamento 

certo 

02



Finalmente, uma cobertura que 
equipa a sua frota com proteção 
em todas as dimensões.

Para a sua frota, os acidentes são um risco com muitas 
dimensões. Há o custo das reparações ou franquias, o custo 
dos dias de imobilização, o custo do prémio de seguro que 
aumenta com a sinistralidade. E, principalmente, há o risco para 
a segurança dos seus colaboradores.

A Cobertura 3D é a única que não só protege a sua frota 
quando os acidentes acontecem, mas ajuda a que não 
cheguem a acontecer. E que ainda lhe poupa tempo e custos 
administrativos, com processos mais ágeis de gestão da frota, 
do seguro e dos sinistros.

Só a Cobertura 3D protege a sua frota a 3 dimensões:

Se o risco 
tem tantas 
dimensões, 
a proteção 
também tem  
de ter. 1D

2D

3D
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Proteção abrangente, com uma ampla 
gama de coberturas que se adaptam 
facilmente às necessidades da sua empresa

Processos simplificados, que garantem 
uma gestão mais ágil da sua frota, do 
seguro e dos sinistros

Prevenção ativa, um conjunto de serviços 
que lhe permitem reduzir os custos 
associados à sinistralidade da sua frota



Contando com uma seguradora própria, a LeasePlan 
pode desenhar uma oferta à sua medida, com prémios 
competitivos e uma proteção muito abrangente, que inclui:

Cobertura de todos os ocupantes, incluindo o condutor

Veículo de Substituição por Sinistro durante o período de 
imobilização, sem qualquer limite anual e sem franquia 
monetária ou em dias a cargo do cliente – sempre que for 
utilizada a Rede de Oficinas de Colisão da Seguradora

Quebra Isolada de Vidros sem franquia e limite de capital

Seguro de Recondicionamento, que garante a cobertura de 
danos não enquadrados no uso normal do veículo

Garantia Total e Garantia Total Premium, coberturas 
inovadoras que permitem absorver os custos de reparação 
que resultem de uma utilização menos cuidada do condutor

Cobertura de Proteção de Bagagem

Emissão da Apólice, Cartas Verdes e Fracionamento Mensal 
sem custos adicionais

1D Proteção abrangente

07

Inovadora, 
completa e 
flexível, 
a Cobertura 
3D adapta-se 
facilmente às 
necessidades 
específicas da sua 
empresa.
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Com mais de 20 anos de experiência na gestão de frotas, a 
LeasePlan garante-lhe processos mais ágeis, que se traduzem 
numa redução dos custos administrativos e numa melhor 
experiência do condutor. Veja alguns exemplos:

Um único interlocutor, um único ponto de contacto, com 
total controlo do processo do princípio ao fim

Reparação imediata, mesmo sem estar apurada a 
responsabilidade do sinistro

Gestão pela LeasePlan de todas as reparações, mesmo  
as que ficam abaixo do valor da franquia

Entrega e recolha do veículo de substituição, quando 
contratado. 

Pontos de situação regulares caso o tempo de reparação 
exceda o previsto 

Tratamento preferencial na Rede de Colisão

2D Processos simplificados
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Com a Cobertura 
3D da LeasePlan 
reduz não só o seu 
risco, mas o custo 
total do seguro e 
da frota.



Prevenir acidentes é a melhor forma de baixar o custo total 
do seguro.

Por isso a Cobertura 3D inclui um conjunto de serviços que visam 
dotar o Gestor de Frota de informação relevante e rigorosa, para 
que possa tomar medidas corretivas e preventivas. O resultado 
são prémios de seguro mais reduzidos, mais produtividade, 
menos custos de combustível, menos emissões de CO2. Sem falar 
no mais importante: mais segurança para os seus condutores. 

Relatório de Sinistralidade – com indicadores para monitorizar 
e recomendações para reduzir a incidência de sinistros

SafePlan – o programa personalizado assente na melhoria 
comportamental dos condutores, que inclui formação de 
condução, e-learning, material informativo e monitorização 
constante

Telemática – a tecnologia que permite avaliar o 
comportamento da sua frota e agir preventivamente, 
incentivando comportamentos conscientes e seguros

3D Prevenção ativa
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Qualquer 
cobertura de 
seguro existe 
porque acidentes 
acontecem. Só a 
Cobertura 3D da 
LeasePlan ajuda a 
que não cheguem 
a acontecer.
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A Cobertura 3D da LeasePlan é bem mais do que um seguro.  
É uma proteção completa que reduz os seus custos e melhora 
a experiência dos seus condutores. Assim, ganham todos:

Mais segurança para os condutores

Menos custos

Gestão mais simples em caso de acidente

Recuperação mais rápida da mobilidade

Melhor informação de gestão, com relatório abrangentes

Quer saber mais sobre as vantagens de proteger a 
sua frota em todas as dimensões?

Contacte o seu Gestor de Conta, ligue 707 20 20 20 
(linha de apoio ao cliente) ou envie um e-mail para 
servico.cliente@leaseplan.com
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O contrato de seguro 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 Fleet Cover – Sociedade de Mediação de Seguros, Lda., com sede em Lagoas Park, 
Edifício 6, 2740-264 Porto Salvo, inscrita na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o n.º 407187719.

3 Dimensões
Um sem-número de vantagens
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leaseplan.pt

LeasePlan Portugal
Lagoas Park – Edifício 6 – 2740-244 Porto Salvo

Edifício Burgo, Avenida da Boavista, 1837
7º andar – sala 7.1 – 4100-033 Porto

Tel.: 707 20 20 20 • Fax: 21 446 18 77
E-mail: servico.cliente@leaseplan.com


