
Seguro de Recondicionamento

Chegue ao fim do contrato sem 
mossas: nem no carro, nem no 
seu orçamento.

What’s next?





A pensar nas preocupações que tem com o seu automóvel no fim 
do contrato de renting, a LeasePlan, através da sua Seguradora*, 
disponibiliza uma das coberturas de seguro mais inovadoras do 
mercado.

Com o Seguro de Recondicionamento os seus veículos ficam protegidos 
contra eventuais danos não enquadrados na utilização normal do 
veículo e que, por isso, podem implicar custos imprevistos no fim do 
contrato.

Um seguro à prova de custos inesperados.

* 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 nº 407187719.



Subscreva o Seguro de Recondicionamento e garanta a cobertura dos 
custos de reparação com:

Garanta um final feliz para o seu contrato.

Danos no interior do veículo

Desgaste nos pneus

Danos nas jantes

Danos nos para-brisas, óticas, faróis e farolins

Pequenos danos no exterior do veículo



A LeasePlan tem várias opções de capital seguro  
à medida das suas necessidades:

Modalidades de cobertura 
– a escolha é sua.

Seja qual for a opção escolhida, no fim do contrato só paga se existirem 
eventuais custos de reparação que ultrapassem o capital seguro.

*Apenas disponível para clientes que já têm Seguro de Danos Próprios e 
Responsabilidade Civil contratado à LeasePlan.

€750 €1.000 €1.500€500*



Levantamento de danos com rigor 
e transparência.

Consulte os manuais de recondicionamento em leaseplan.pt.

Logo após a devolução do seu automóvel, será feita uma inspeção e 
uma avaliação dos custos de reparação por um perito da SGS – uma 
entidade independente e credenciada para o efeito.

A avaliação exterior e interior do veículo baseia-se em normas objetivas 
definidas pelo Grupo LeasePlan e adotadas em todos os países onde 
se encontra presente.

Estas normas dividem os danos em duas categorias:

Danos aceitáveis: resultado de uma utilização normal do automóvel

Danos não aceitáveis: não resultam de um uso normal e prudente do 
seu automóvel. Logo, serão automaticamente orçamentados e estão 
cobertos, ficando a cargo do cliente apenas os eventuais custos que 
ultrapassem o capital contratado



Um seguro, várias vantagens.

Cobertura de seguro que lhe evita custos elevados no final do 
contrato

Ausência de franquia

Ausência de agravamento

Prémio de seguro reduzido em caso de subscrição das restantes 
coberturas de seguro

Valor de prémio de seguro incluído na renda mensal

Total transparência quanto aos riscos cobertos e excluídos

Gestão mais simples e eficaz da sua frota

Ativação automática do seguro no caso de existência de danos na 
devolução do veículo

Para mais informações e subscrição do Seguro 
de Recondicionamento, ligue 707 20 20 20.

Dúvidas? Consulte as respostas às perguntas 
mais frequentes sobre Recondicionamentos em 
leaseplan.pt



leaseplan.pt
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