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O seu caminho seguro.

O Seguro GNB Auto garante-lhe um acompanhamento permanente 
ao longo da vida do Contrato.

O Dossier do Cliente, através dos elementos que o constituem, permite-lhe, a todo 
o momento, conhecer os riscos contra os quais está garantido, as medidas de
prevenção que deverá tomar para minimizar esses riscos e o que deverá fazer 
caso ocorra um sinistro.

Importante

• Deve incluir dentro da capa do Dossier do Cliente toda a documentação que
venha a receber relativa ao Seguro GNB Auto;

• Deve guardar o Dossier do Cliente em casa;
• Deve guardar a Declaração Amigável de Sinistro no porta-luvas do seu carro;
• Deve destacar o Cartão do Cliente do Dossier do Cliente, escrever o número

da apólice, e guardá-lo permanentemente na sua carteira, para poder utilizá-lo
em caso de sinistro onde quer que se encontre.

• Este Guia do Cliente aconselha-o na utilização
adequada dos benefícios do Seguro GNB Auto.

• As Condições Gerais e Especiais, estabelecem
as cláusulas a aplicar ao Contrato de Seguro,
fornecendo-lhe igualmente esclarecimentos sobre
a sua interpretação.

• O Cartão do Cliente coloca à sua disposição
os números de telefone a utilizar em caso de sinistro
ou avaria, 24 horas/dia, 365 dias/ano.



Vantagens do Seguro GNB Auto

Regras de Indemnização claras:
• Em caso de sinistro o seu veículo será reparado de modo a ficar nas mesmas 
 condições em que se encontrava antes do sinistro. Quando a reparação for
 desaconselhável (PERDA TOTAL) será indemnizado pelo valor de cotação
 de venda, fornecida por entidade independente e idónea - Eurotax, para um 
 veículo igual ao seu e com o mesmo ano de construção (Valor Venal).

Atualização permanente do valor do veículo
• O valor seguro do seu veículo, será atualizado anualmente, acompanhando
 a respetiva desvalorização, refletindo o prémio de seguro essa mesma atualização, 
 ao contrário do que ocorre na maioria das seguradoras.

Conjunto de coberturas

• Assistência em viagem desde o Quilómetro zero;
• Inclusão de roubo isolado de rádios e jantes na cobertura de Furto ou Roubo;
• Sem qualquer custo adicional, todos os danos causados em componentes não 
 incorporados de série estão cobertos até 5% do valor do veículo;
• Cobertura de Veículo de Substituição sem franquia em caso de Avaria
 ou Acidente (opção).

As excelentes vantagens do Seguro GNB Auto garantem que, onde quer que vá, 
o seu caminho é um caminho seguro.

Alterações ao Contrato

Com o passar do tempo, vão ocorrendo acontecimentos que tornam necessário 
modificar o seu Contrato.

Trocou de carro e vendeu o anterior:
• Deverá alterar o veículo seguro que consta do seu contrato, continuando
 a beneficiar de todas as bonificações que tenha acumulado.

Trocou de carro e cedeu o anterior ao seu cônjuge:
• Deverá alterar o veículo seguro que consta do seu contrato, continuando
 a beneficiar de todas as bonificações que tenha acumulado, subscrevendo
 um novo contrato para o seu cônjuge.

Vendeu o seu carro e ainda não comprou um carro novo:
• Deverá anular o seu Seguro, subscrevendo um novo Seguro quando adquirir 
 um carro novo, beneficiando de todas as bonificações que tenha acumulado.



O seu filho(a) deixou de fazer parte do seu agregado ou já completou 25 
anos de idade:
• Deverá alterar o seu contrato atualizando esta informação.

Face a este tipo de acontecimentos deverá contactar o seu Balcão ou 
o NBdireto Seguros (707 24 7 365 das 8h às 24h), onde serão efetuadas 
as necessárias modificações ao seu Contrato de Seguro.

Avaria em viagem

• O Seguro GNB Auto garante-lhe uma cobertura de Assistência em Viagem 
 que em situações de emergência, lhe proporciona um conjunto de serviços
 para a rápida resolução do problema, qualquer que seja a hora do dia:

• Em acaso de avaria, acidente, furto ou roubo que impeça o veículo seguro
 de circular deverá contactar de imediato o serviço de assistência para lhe 
 providenciarem o envio de um mecânico ou, caso a reparação não seja possível 
 no local, será assegurado o reboque para uma oficina da sua escolha.

• Se o carro não puder ser reparado no próprio dia, poderá pernoitar num Hotel 
 enquanto espera a conclusão da reparação ou, caso a avaria implique mais
 de 6 horas de imobilização do veículo, ser-lhe-á disponibilizado transporte
 até ao seu domicílio ou até ao local de destino da viagem.

• Em caso de Roubo de chaves ou chaves trancadas dentro da viatura o Serviço 
 de Assistência organiza o envio de um serviço de desempanagem que resolva 
 o problema de arranque ou de abertura da porta.

• Assistência em caso de ocorrer troca de combustível. 

• Substituição de roda em caso de furo.

O que fazer para tentar evitar um Sinistro?

A prevenção é a melhor segurança.
Em seguida, apresentamos alguns conselhos práticos e simples de segurança, 
cujo não cumprimento está na origem da maioria dos sinistros:

Controlar permanentemente o seu veículo
• Não conduza depois de ingerir bebidas alcoólicas nem medicamentos que 
 provoquem sonolência;
• Não conduza ao mesmo tempo que utiliza telemóveis, exceto no caso de estes 
 disporem de sistema de mãos livres;
• Não conduza com o estômago vazio nem depois de comer demasiado.
 É aconselhável comer frequentemente mas pouco de cada vez durante 
 viagens longas.



Diminuir a probabilidade de acidente e limitar as suas consequências
• Conduza à velocidade adequada e mantenha uma distância segura para o veículo 
 da frente;
• Reduza as suas luzes para MÉDIOS ao cruzar-se com outro veículo, evitando 
 encandeamento e potencial colisão;
• Use sempre o cinto de segurança.

Reduzir o risco de roubo
• Privilegie a utilização de alarmes e escolha aqueles que evitem o arranque da viatura;
• Nunca deixe o seu carro fora da garagem. Se estacionar de noite na rua evite 
 deixar o seu carro em lugares isolados e pouco iluminados;
• Nunca deixe no interior do seu carro objetos tentadores, de forma minimamente
 visível.

Estatísticas que aconselham à prevenção
• Álcool: Níveis de alcoolemia entre 0,5 e 0,8 g/l duplicam o risco de acidente, 
 entre 0,8 e 1,2 g/l multiplicam-no por 5 e acima de 1,2 g/l aumentam-no
 16 VEZES. Lembre-se que o álcool concentrado no sangue é eliminado
 lentamente a uma velocidade de 0,1 g/l por hora.
• Cinto de Segurança: Além da sua obrigatoriedade, a sua utilização sistemática
 reduz para metade o risco de morte ou de ferimentos graves em caso de acidente.
• Velocidade: A ultrapassagem dos limites impostos por lei, em apenas 10%, 
 aumenta 30% a 40% o risco de acidente e agrava as suas consequências.

O cumprimento do Código da Estrada favorece uma condução segura.

Como declarar um Sinistro?

Para participar um sinistro:
Ligue sempre para o nº verde gratuito 800 200 418, disponível 24 h.
• No período das 9h às 16h: será atendido por um especialista em sinistros 
 do GNB Seguros apto a dar resposta às suas necessidades.

• No período das 16h às 9h: será direcionado para a linha de Assistência 
 que providenciará o encaminhamento da sua participação para a GNB Seguros.

Na gestão do seu processo:
• Através do telefone o especialista em sinistros aconselha-o e esclarece-o sobre 
 o que fazer. Dar-lhe-á o seu número de telefone direto através do qual o poderá
 contactar.
• Desencadeia, com o seu acordo, as formas de reparação ou indemnização 
 adequadas, recorrendo se necessário, à utilização de peritos tornando todas
 as ações adequadas à rápida e ajustada resolução do seu problema.

Sempre que lhe ocorra um acidente, preencha de imediato a 
declaração amigável.



O que fazer em caso de Sinistro?

Para contactar o Especialista de Sinistros:
800 200 418 (telefonar das 9h às 16h)

Para contactar o Serviço de Assistência:
213 855 560 (disponível 24h por dia)

Atenção ambos os contactos podem ser encontrados:
• Na capa do Dossier do Cliente
• No Cartão do Cliente

Furto ou roubo
• Antes de qualquer outra iniciativa, deve participar o roubo às autoridades 
 policiais competentes;
• Deve em seguida telefonar para o número verde de sinistros da GNB 
 Seguros indicado no Cartão do Cliente;
• Se no período de 60 dias seguintes à participação do sinistro o seu carro 
 for encontrado, será indemnizado pelos eventuais danos causados até 
 ao limite do Valor Venal. Na hipótese contrária, não recuperação do veículo, 
 será indemnizado pelo respetivo Valor Venal.

Vidros do carro partidos?
Para resolver este problema basta ligar para uma das empresas com as 
quais a GNB Seguros tem protocolo:
• Carglass - 808 200 053
• Glassdrive - 808 246 246
• Expressglass - 808 211 690
• Newcar - 808 204 000

Caso possua a cobertura de Quebra Isolada de Vidros basta que apresente 
a uma das empresas acima mencionadas, um comprovativo do seguro 
(Carta Verde ou Condições Particulares da Apólice) para que a substituição 
ou reparação se inicie sem qualquer incómodo.

Importante
De acordo com o Sistema de Bonificações e Agravamentos do Seguro 
GNB Auto, recordamos que, qualquer dano ao abrigo da cobertura
de Quebra Isolada de Vidros não provocará, em nenhuma situação, perda
de bónus ou agravamento do prémio do seu seguro.



Em caso de Sinistro, pode também contar com a GNB Seguros

Com o Serviço Accident Care da Assistência encontrará uma importante ajuda 
logo no momento do sinistro, prestando auxílio no preenchimento da 
Declaração Amigável de Acidente Automóvel (DAAA) e na recolha de informação
do acidente e fotos dos veículos acidentados e do local, para apoio na 
regularização do sinistro.

Tendo em vista uma maior rapidez, comodidade e qualidade do serviço na 
resolução do sinistro, deverá, ao abrigo da Convenção IDS (Indemnização 
Direta ao Segurado), efetuar a participação à GNB Seguros mesmo que não 
tenha sido responsável.

A Convenção IDS pode funcionar em mais de 80% dos sinistros de 
Responsabilidade Civil, desde que exista uma Declaração Amigável 
devidamente preenchida e assinada pelos condutores dos veículos envolvidos.

Condições a observar simultaneamente para o funcionamento da 
Convenção IDS:
• O sinistro tenha ocorrido em Portugal Continental ou Regiões Autónomas;
• Não tenham ocorrido danos corporais;
• Exista contacto direto entre os 2 veículos (um choque contra um muro não
 é regularizável por IDS);
• Não existam mais de 2 veículos envolvidos (excluem-se da IDS os choques 
 em cadeia);

Acidente de Viação
• Deve preencher cuidadosamente a Declaração Amigável ainda que não 
 haja outro veículo envolvido;
• Caso o acidente envolva outro condutor, verifique que este também 
 preenche a Declaração Amigável e caso se recuse a fazê-lo, mencione 
 esse facto no local “OBSERVAÇÕES”. Tenha sempre uma Declaração
 Amigável no porta-luvas do seu carro;
• Se houver feridos, além do procedimento anterior, deve solicitar a 
 intervenção da autoridade policial;
• Caso o seu carro não possa continuar a circular, telefone para o Serviço 
 de Assistência que lhe resolverá rapidamente o problema;
• Participe o sinistro pelo Número Verde da GNB Seguros, através do qual
 o Especialista de Sinistros lhe indicará as garantias por si subscritas e os
 limites de indemnização a aplicar, organizará a peritagem e a reparação
 do seu veículo. Envie posteriormente para a GNB Seguros a Declaração
 Amigável.



• As viaturas envolvidas possuam matrícula Portuguesa ou um seguro válido
 em Portugal;
• Os intervenientes sejam segurados de 2 Companhias aderentes à Convenção 
 IDS (quase 100% do mercado);
• Os custos de reparação em cada veículo não sejam superiores a €15.000.

Convenção IDS

A convenção IDS obriga ao preenchimento e assinatura da Declaração Amigável 
por ambos os intervenientes ficando cada um com uma cópia da Declaração.
A assinatura da Declaração Amigável não implica que esteja a assumir 
responsabilidades. Elas serão decididas pelas Seguradoras de acordo com a 
informação prestada pelos Segurados.

Declaração Amigável

Data do acidente;

Danos Materiais: indicar se houve 
ou não danos materiais noutros 
veículos/objetos;

Feridos: indicar se houve ou não 
feridos;

Local do acidente;

Circunstâncias do acidente: 
assinalar as circunstâncias em que 
se deu o acidente;

Segurado: apelido, nome, morada 
e contacto telefónico;

Testemunhas: Peça sempre 
a identificação de eventuais 
testemunhas do acidente;

Veículo: Número da matrícula, 
marca e modelo;

Companhia de Seguros: 
Identificação da seguradora 
e número de apólice;

Condutor: Preencher de acordo 
com os elementos da licença 
de condução;

Quadrados marcados: incluir 
número de quadrados assinalados;

Esquema do acidente;

Assinaturas;

Danos visíveis.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

34

5 6

7

8

9

10

14

11

12

13



Sistema de bonificações e agravamento por sinistralidade

O seu contrato será bonificado logo no primeiro ano em que não ocorra nenhum 
sinistro da sua responsabilidade.

Os agravamentos em consequência de sinistro da sua responsabilidade apenas 
se verificam nas coberturas de Responsabilidade Civil; Choque, Colisão e 
Capotamento, ao contrário da maioria das Seguradoras em que, por exemplo, 
os sinistros de furto ou roubo também implicam o agravamento dos prémios.

Independentemente da sinistralidade anterior, qualquer contrato que vigore, na 
GNB Seguros, durante 3 anos sem sinistros, estará, sempre sem agravamento.

Importante

De acordo com o Sistema de Bonificações e Agravamentos do Seguro GNB Auto, 
recordamos que qualquer dano ao abrigo da cobertura de Quebra Isolada de 
Vidros não provocará, em nenhuma situação, perda de bónus ou agravamento 
do prémio do seu seguro.

Um Sistema que dá bonificações desde o primeiro ano, e põe fim aos agravamentos 
a quem não teve culpa nos sinistros.

A leitura do Guia do Cliente não dispensa a leitura das Condições Gerais e Especiais.

Informações úteis*

Código da Estrada
• Deve circular pela fila mais à direita, exceto se devido à intensidade de trânsito 
 nela não houver lugar, ou se pretender ultrapassar ou mudar de direção.
 Dentro das localidades deve circular pela via mais adequada ao seu destino, 
 podendo trocar de fila apenas para mudar de direção, ultrapassar, parar
 ou estacionar.

Circulação nas rotundas
• Ao entrar numa rotunda deverá sempre dar prioridade a quem nela circula 
 mesmo que não exista sinalização nesse sentido.

Ultrapassagens
• Não pode ultrapassar imediatamente antes de:
  - Entroncamentos e cruzamentos;
  - Passagens de nível;
  - Passadeiras para peões.



Limites de Velocidade
• Não pode exceder os 50 km/hora dentro das localidades, e, nas denominadas 
 vias reservadas a automóveis, pode circular no máximo a 100 km/hora. Noutro 
 sentido foi estipulado que não deve reduzir subitamente a velocidade sem 
 verificar que não existe perigo para terceiros, e que não pode circular tão 
 lentamente que cause embaraço injustificado aos demais utentes da via.

Transporte de crianças
• As crianças com menos de 12 anos de idade e menos de 150 cm de altura 
 devem ser transportadas no banco de trás e são obrigadas a utilizar sistemas 
 de retenção adequados ao seu tamanho e peso - cadeirinhas.
• É permitido o transporte de crianças com menos de 3 anos no banco da frente, 
 desde que se utilize sistema de retenção virado para a retaguarda e o airbag
 do lado do passageiro se encontre desativado.
• Nos automóveis que não estejam equipados com cintos de segurança é 
 proibido o transporte de crianças com menos de 3 anos.

O transporte de menores ou inimputáveis sem cinto de segurança é considerado 
contraordenação grave.

Revalidação da Carta de Condução
As novas idades de revalidação da carta de condução, aplicáveis apenas aos 
condutores que tiram a carta pela primeira vez após 2 de Janeiro de 2013, são:
• Aos 30, 40, 50, 60, 65 e 70 anos do condutor e depois de 2 em 2 anos, para
 as  categorias AM, A1, A2, A, B1, B e BE (ciclomotores, motociclos, automóveis 
 ligeiros com reboque);
• Os novos prazos de validade só são aplicáveis às cartas emitidas pela primeira 
 vez após 2 de Janeiro de 2013, mantendo-se as cartas emitidas antes daquela 
 data válidas pelo período delas constante, com exeção das cartas de condução 
 das categorias A1, A, B1, B e BE (motociclos e ligeiros) cujo prazo de validade 
 continua a situar-se nas datas em que os seus titulares perfaçam 50 ou 60 anos,
 independentemente do prazo inscrito na carta de condução.

(*) As Informações úteis prestadas neste Guia do Cliente foram recolhidas  junto de portais 
de entidades oficiais, não estando a GNB – Companhia de Seguros, S.A. vinculada aos 
referidos conteúdos, devendo os clientes confirmar a informação junto daquelas.

Fonte: IMTT-  Instituto da Mobilidade e dos Transportes (www.imtt.pt)
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