
What's next?

Garantia Total e 
Garantia Total Premium

As coberturas que lhe oferecem
proteção completa



Garantia 
Total Premium
A cobertura que vai para
além da Garantia Total...

A Garantia Total é a solução transparente, de franquia fixa e prémio 
reduzido capaz de o defender de situações em que uma utilização 
pouco cuidada do veículo pelo condutor acarreta custos muito 
avultados para a sua empresa. Contratualmente, os custos de 
reparações que resultem de uso descuidado do condutor são 
imputados aos clientes. O que oferecemos é a possibilidade de 
contratualizar uma cobertura que, por um baixo custo, o proteja deste 
tipo de eventualidades, reduza o tempo em que o seu veículo estará 
imobilizado e agilize os seus processos internos, simplificando a 
discussão sobre a atribuição de responsabilidades.

Esta cobertura visa preencher uma necessidade identificada pelos 
nossos clientes ao eliminar os custos associados à utilização de Veículo 
de Substituição, provenientes de sinistros da cobertura Garantia Total.

Ao contratar a Garantia Total Premium obtém uma Proteção Total e 
Completa contra custos imprevistos: reparação do veículo + custos do 
veículo de substituição.

Garantia Total
A cobertura que lhe 
oferece proteção completa



Garantia Total

A cobertura de Garantia Total é uma solução inovadora no mercado 
nacional, e pode ser subscrita de forma autónoma das restantes 
coberturas de seguro.
A franquia é fixa e apresenta um valor reduzido face aos habituais 
custos de reparação de um motor, caixa de velocidades/transmissões, 
sistema de travagem, etc.

 Baixo custo por veículo: apenas 1,20€ por veículo por mês de prémio
 Redução do tempo de imobilização do veículo, beneficiando da 

rapidez de uma área de Gestão de Sinistros exclusiva para os 
clientes que contratualizem esta cobertura

 Definição clara do que está coberto e daquilo que fica excluído
 Aumento do seu grau de satisfação e da eficácia total da sua frota
 Eliminação de custos não estimados/não orçamentados

Garantia Total Premium

Além das vantagens acima descritas a cobertura da Garantia Total 
Premium permite ainda: 

Absorver custos com Veículo de Substituição provenientes de 
sinistros da Garantia Total
A categoria de Veículo de Substituição disponibilizada é sempre 
equivalente à do veículo contratado em renting
Nº de dias é ilimitado, com o intuito de assegurar a totalidade de 
dias de imobilização por reparação do veiculo sinistrado

 Apenas 2,20€ por veículo por mês de prémio
 Não existe franquia adicional nesta cobertura

Quais são os 
benefícios? 



Temos disponíveis as coberturas de Garantia Total e Garantia Total 
Premium como serviços standard, tanto para clientes existentes como 
para novos clientes. Para os atuais clientes, já com frota em circulação, é 
possível proceder à inclusão das coberturas na sua frota. 

A Garantia Total Premium não pode ser subscrita sem ter contratada a 
cobertura de Garantia Total contudo o inverso pode acontecer, ou seja, 
o cliente pode contratar a Garantia Total sem a cobertura do Veículo de 
Substituição.

A Garantia Total e a Garantia Total Premium podem ser subscritas de 
forma autónoma das restantes coberturas de seguro, oferecendo assim 
uma solução muito versátil e adequada às suas necessidades.

Segurança, baixo custo, adaptação às suas necessidades, redução do 
tempo de imobilização e a simples tranquilidade de espírito são motivos 
para que nos contacte e conheça as soluções de Garantia Total que 
temos para si.

Ofertas que se 
adaptam a si



Motor
Caixa de velocidade e transmissões
Sistema de alimentação e injeção
Sistemas eletrónicos e elétricos
Trens dianteiro e traseiro
Ar condicionado e sofagem
Sistema de travagem
Sistema de escape
Acessórios e equipamentos integrados de origem ou integrados 
nos opcionais contratualizados 

A Garantia Total 
da LeasePlan inclui:

A Garantia Total 
Premium inclui ainda: 

Veículo de substituição de categoria equivalente à do veículo 
contratado em renting.

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.

Para mais informações, contacte o seu Gestor de Conta, a 
Linha de Apoio ao Cliente (707 20 20 20) ou envie um e-mail 
para servico.cliente@leaseplan.com
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