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Informações para:     Contratação de Interrupção / Assistência para a Moto / Terceiros:         Locação de Moto  
 

Proteção para Interrupção da Viagem (VIP), Roubo, Danos, Avarias da Moto: 
 

Proteções para Interrupção da viagem (VIP): Roubo, Danos, Avarias da Moto e Responsabilidade Civil sobre terceiros, serão apenas oferecidos, não são obrigatórios. 
(a agência/operadora não lucra com esse opcional)  Por isso estas coberturas podem ser contratadas no local de retirada da moto e pagos com cartão de crédito 

internacional diretamente para a locadora.    ( Recomendamos a contratação das coberturas para evitar qualquer imprevisto durante a viagem )  
 

Ocorrência Não contratando nenhuma: VIP E-VIP ZERO* 
    

Danos a Motocicleta: 
Inclui todo e qualquer dano acidental (não negligentes) 
a motocicleta e aos acessórios da motocicleta. 

Locatário paga o valor total  
de TODOS os danos. 

Locatário paga franquia de até 
US$ 2.000 por ocorrência. 

Sem franquia. 

    
Roubo da motocicleta: 
Inclui Roubo da motocicleta desde que a motocicleta foi 
trancada com todas as travas fornecidas pela locadora. 
(Não inclui bens pessoais deixados na motocicleta). 

Locatário paga valor total  
de varejo da motocicleta. 

Locatário para franquia de até 
US$ 5.000 por ocorrência. 

Locatário paga franquia de 
US$ 1.000 por ocorrência. 

    
Proteção contra Interrupção de viagem: 
Em caso de avarias mecânicas que necessita 
reparação da moto por mais de 12hs. 
(Pneus furados não constituem avaria). 

Não inclui cobertura. Recebe até US$ 35 por dia 
para nova locação + 
reembolso da diária. 

Recebe até US$ 100 por dia para nova 
locação + reembolso das diárias perdidas. 

    
Proteção de perda de propriedade/bens pessoais: 
Em caso de roubo ou danos a bens pessoais e 
pertences. 

Não inclui cobertura. Não inclui cobertura. O locatário possui cobertura de até 
US$ 500 para substituição de bens 

pessoais. 
É necessário um relatório da polícia. 

(Boletim de Ocorrência) 

    
Piloto Adicional 
Os locatários estão totalmente cobertos quando trocam 
a motocicleta de aluguel dentro do seu grupo. 

Não inclui cobertura. Não inclui cobertura. Locatário(s) adicional(is) permitido(s) para 
pilotar outras motocicletas de aluguel 

dentro do grupo, sem custo. O condutor 
adicional deve assinar o(s) contrato(s) de 

aluguel no momento da retirada. 

    
Cobertura de Pneu furado: Não inclui cobertura. Não inclui cobertura. Cobre conserto do pneu. Reboque é 

coberto em até US$ 100 por ocorrência. 

    
Deposito de Garantia: ** A partir ou até US$ 5.000 A partir ou até US$ 750 A partir ou até US$ 100 

    
Valores para contratação:  US$ 25 + sales tax*** 

(por dia) 
US$ 35 + sales tax*** 

(por dia) 

    
Atenção: Proteção contra interrupção de férias (VIP) / Cobertura contra roubo / Dispensa de danos são proteção contra interrupção de viagem não são seguros.  
Chaves perdidas ou danificadas não são cobertas sob qualquer cobertura.  Um relatório policial (Boletim de Ocorrência) é um requisito para todos os danos ou acidentes. 
Todos os danos à motocicleta alugada sem um relatório policial são considerados culpa do Locatário e podem resultar na anulação de qualquer cobertura adquirida. 

 

* e-VIP 0 (Zero) e o SLI estão disponíveis somente em algumas bases de retirada e com um mínimo de diárias. (Sempre consultar disponibilidade com o atendente). 
     

** O deposito de garantia é feito pela locadora na retirada da moto, mediante bloqueio no cartão de crédito internacional. Será estornado no momento da devolução da 
moto, desde que sem danos. A finalidade do depósito de garantia é cobrir a franquia, e o todo ou parte dos custos que não forem cobertos pela cobertura contratada. 
     

*** Sales Tax (taxa de vendas) é uma taxa governamental obrigatória e que pode variar de acordo com o local / Estado de retirada. 
     

Roadside Assistance: 

Cobertura de assistência em viagem: fornece assistência de reboque na estrada por um fornecedor aprovado pela locadora se sua 
motocicleta ficar inoperante. Inclui o serviço de reboque em estradas de emergência até 48Km do local da ocorrência, entrega de 
combustível de emergência (até 2 galões) e os serviços de falta de bateria / partida. Ao adquirir a Roadside assistence, renunciaremos ao 
custo ilimitado de qualquer serviço de reboque ou assistência na estrada aprovado. 

Valor de US$ 9,95 (por dia) 
+ sales tax***   

  

Cobertura adicional e opcional para RESPONSABILIDADE CIVIL SOBRE TERCEIROS: 
Não cobre condutor(piloto) e garupa locatários/contratantes da locação da moto. 

 

SLI 300 mil. O seguro protege contra reclamações feitas por terceiros por lesões corporais e / ou danos à 
propriedade sofridas como resultado de um acidente com o veículo alugado. Benefício de seguro de 
responsabilidade complementar do locatário de até US $ 300.000. 

Valor de US$ 19,98 (por dia) 
+ sales tax***   

     
Importante: Danos à moto alugada resultantes de acidentes entre motos alugadas NÃO estão cobertos pela cobertura para Responsabilidade Civil Sobre 

Terceiros. Neste caso, o locatário será inteiramente responsável pelo dano até o valor total da moto antes do acidente. 
  

 Danos à moto alugada resultantes de acidente em que o locatário estava sob a influência de álcool ou drogas entorpecentes, NÂO serão 
cobertos por nenhum tipo de cobertura/seguro contratado. 

  

 Danos à moto alugada resultantes de negligência (má conduta do locatário) NÃO serão cobertos. 
  

 No caso de a moto alugada ser confiscada pela polícia em circunstância atribuídas a negligência do locatário, o período em que a moto 
permanecer sob custódia da polícia é considerado locação, e o pagamento desta, bem como de quaisquer cobranças adicionais da locadora, ou 
relacionadas à inflação, é da inteira responsabilidade do locatário. 

  

 As chaves perdidas não são cobertas em nenhuma cobertura. 
   

Valores e disponibilidade dos produtos acima estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.  
Todos as coberturas, serviços e renúncias acima estão sujeitos aos termos e condições do contrato de aluguel da locadora. 

Recomendamos a todos os contratarem as coberturas / assistência (para veículo ou pessoal) para evitar quaisquer imprevistos durante a viagem. 


