
 
 
  
 

 

 
 

 

 
CONDIÇÕES GERAIS GARANTIA TYRE PROTECT 

 
 
ARTIGO 1. DEFINIÇÕES 
 
Segurador: A entidade legalmente autorizada para a exploração do Seguro 

de Assistência. 
 
Pessoa Segura: O condutor do Veiculo Seguro, bem como qualquer pessoa 

transportada gratuitamente no Veículo Seguro, até ao limite de 
lotação do mesmo. 

 
Veículo Seguro: Para efeitos da contratação do Seguro de Pneus, serão 

considerados apenas os seguintes veículos: 
1. Registado em Portugal.  
2. Classificado como "Automóvel de Passageiros”, com peso 
inferior a 3500kg, estar sempre em dia na Inspeção Técnica 
Oficial do Veículo e cumprir sempre a legislação em vigor.  
3. Motor de combustão interna que utilize como combustível 
apenas gasolina, gasóleo ou GPL. São aceites ainda viaturas 
híbridas e/ou exclusivamente elétricas. 

 
Pneu Seguro: Pneu adquirido nos agentes Continental, identificado no boletim 

de adesão e comunicado ao Segurador. 
 
Sinistro: Furo ou Rebentamento do Pneu ocorridos de forma totalmente 

imprevisível e acidental, ativando alguma das Garantias 
previstas nesta Condição Especial. 

 
Dano: Esvaziamento ou rebentamento súbito e imprevisto de um 

pneumático resultante de dano acidental, sendo também 
considerado dano, a bolha provocada pelo impacto.  

 Como consequência deste dado o pneumático deverá 
necessitar de reparação ou substituição imediata antes de o 
mesmo poder voltar a ser normalmente utilizado.   

 
Acidente de Viação: Acontecimento fortuito, súbito e anormal ocorrido na via pública 

em consequência da circulação rodoviária, de que resultem 
vítimas ou danos materiais, quer o veículo se encontre ou não 
em movimento (inclusivamente à entrada ou saída para o 
veículo e ou no decurso da sua reparação ou desempanagem). 
Excluem-se desta definição os Danos (furos ou rebentamentos) 
que afectem o Pneumático Seguro e, eventualmente, outras 
peças associadas do pneumático (como a jante ou 
amortecedor) sendo que as circunstâncias do Sinistro não 
permitem enquadrá-lo como um Acidente de Viação. 

 
Desgaste: Considera-se uma avaria ou dano nos componentes ou peças 

funcionais de um Veículo devido ao fim da sua vida útil normal 
efetiva ou à idade ou uso. 

 



 
 
  
 

 

 
 

 

Custo de Substituição: O custo de um pneumático semelhante, da mesma marca com 
preço similar, com a mesma qualidade, incluindo, se necessário, 
o custo de uma nova válvula e o custo de mão-de-obra para o 
montar, equilibrar e alinhar. 

 
Custo de Reparação: O custo dos materiais de reparação, incluindo o custo de uma 

nova válvula, se necessário, e o custo de mão-de-obra para 
reparar, montar e equilibrar o pneu. 

 
 
ARTIGO 2. OBJETO DO CONTRATO 
 
O presente contrato cobre as situações de Dano sofridas pelo Pneu Seguro que ocorram 
durante o período de cobertura do contrato, causado por circunstâncias distintas de 
Acidentes de Viação.  
As garantias do Seguro serão prestadas de acordo com os termos e condições 
consignados nas presentes Condições Gerais, Particulares e Especiais, se contratadas, e 
por eventos derivados dos riscos especificados nas mesmas.  
O presente contrato não exclui nem limita as obrigações legais do fabricante do Pneu 
Seguro, do distribuidor, do vendedor ou qualquer outra pessoa, emanadas das 
disposições legais ou outros instrumentos legais relacionados com a Responsabilidade 
Penal, Civil ou Contratual.  
Este contrato não pode ser transferido para qualquer outro veículo em que o Pneumático 
Seguro seja montado. 
 
ARTIGO 3. INÍCIO, DURAÇÃO E VALIDADE DO CONTRATO 
 
O contrato inicia-se na data de aquisição do(s) pneu(s) definida no documento de 
compra e por um período de 12 meses. 
 
 
ARTIGO 4. VALIDADE TERRITORIAL DA COBERTURA 
 
Sem prejuízo das exclusões e limitações contratuais definidas nas presentes Condições 
Gerais, as prestações aplicam-se sem franquia quilométrica a partir do domicílio habitual 
da Pessoa Segura em Portugal Continental e Regiões Autónomas. 
 
 
ARTIGO 5. CRITÉRIOS DE ELIGIBILIDADE 
 
Sem prejuízo do referido nos restantes artigos da presente condição especial e nas 
condições gerais da apólice de seguro, são considerados elegíveis ao abrigo da presente 
cobertura, os pneumáticos instalados no veículo desde que tenham em todo o seu 
perímetro e largura pelo menos 1,6 milímetros de altura de relevo e que cumpram os 
seguintes critérios:  
A. Tenham legalmente a marca “E” ou “e” que certifica que o pneumático cumpre os 
requisitos dimensionais, de desempenho e marcação da DIRECTIVA 92/23/CEE ou 
equivalente.  
B. Não tenham sido submetidos a Recauchutagem.  
C. Nunca tenham sido instalados num veículo diferente do veículo seguro.  
D. Tenham uma jante com a dimensão máxima de 22".  
E. Não sejam classificados como pneus sobresselentes compactos (pneu de emergência) 



 
 
  
 

 

 
 

 

F. Não seja classificado como Pneus de Inverno.  
G. Não seja do tipo “RunFlat”.  
 
Também não são aceites para efeitos da presente cobertura os pneumáticos equipados 
nos seguintes tipos de veículo:  
A. Os destinados a aluguer com ou sem condutor, e os destinados ao serviço de táxis, 
Ambulâncias, Policia, Escolas de Condução, e Furgões Funerários.  
B. Os empregues, mesmo que esporadicamente, para qualquer tipo de competição 
desportiva, seja esta, amadora ou profissional, ou para treinos, ou para corridas de 
qualquer tipo.  
C. Qualquer um que não esteja listado nas guias profissionais para avaliação de viaturas 
usadas (tipo EUROTAX) correspondente ao mês da subscrição do Seguro.  
D. Os submetidos a modificações ou alterações, em momento posterior à sua saída da 
fábrica que afectem a planta Motriz, Suspensão ou Transmissão.  
E. Aqueles que apresentem manipulações no conta-quilómetros, antes ou depois da 
subscrição do Seguro.  
  
 
ARTIGO6. GARANTIAS  
 
1. Reboque/Desempanagem 
 
Em caso de dano do Pneu Seguro e se o pneu suplente não poder ser utilizado, ou o kit 
de reparação de emergência não solucione o problema, o Segurador suportará as 
despesas de desempanagem no local do sinistro ou, em alternativa, o reboque ou 
transporte coordenado do Veículo Seguro para o agente mais próximo do local do 
sinistro ou para um agente à escolha da Pessoa Segura até uma distância de 100 km. 

2. Continuação de Viagem 
Caso o veículo seguro não possa ser reparado no próprio dia e/ou se a reparação 
demorar mais de 6 horas de trabalho, o Segurador, através do Serviço de Assistência, 
suportará as despesas relativas ao transporte das Pessoas Seguras, para a respectiva 
residência em Portugal ou para o local de destino, no caso de o custo desta viagem não 
ser superior ao regresso à residência. 
 
Os tempos de imobilização / reparação acima referidos serão aplicados mediante 
avaliação do técnico do Serviço de Assistência do Segurador. 
O referido transporte será efectuado pelo meio que o Segurador, através do Serviço de 
Assistência, entender ser o mais adequado. 
 
3. Comparticipação na reparação ou substituição do pneu 
 
No caso de ocorrer um dano no Pneu Seguro durante o período de cobertura, o 
Segurador reembolsará o Segurado ou Pessoa Segura do Custo de Reparação ou  da 
Substituição do Pneu numa Oficina,  dentro  dos  limites definidos no ARTIGO 14º da 
presente Condição Geral.  
 
A presente garantia encontra-se limitada a 2 (duas) reparações e a 1 (uma) substituição 
de pneus por anuidade. 

 
Se uma terceira parte for responsável pelos danos sofridos pelo Pneu Seguro, qualquer 
reembolso por essa terceira parte ou pelo seu Segurador, incluindo mas de forma não 



 
 
  
 

 

 
 

 

limitativa, o Seguro de Responsabilidade Civil Automóvel, será deduzido da resolução da 
reclamação ao abrigo do presente contrato. 
 
 
ARTIGO 7. EXCLUSÕES 
 
Além das exclusões estabelecidas especificamente para cada uma das garantias 
referidas nestas Condições Especiais e nas Condições Gerais da apólice de seguro 
automóvel, excluem-se também as prestações: 
 
1. Resultantes de acontecimentos ocorridos antes da entrada em vigor do presente 

contrato. 
2. Decorrentes de qualquer conduta da Pessoa Segura contrária à lei, 

nomeadamente a participação em actos de sabotagem, perturbações da ordem 
pública ou rixas;  

3. Decorrentes de dolo da Pessoa Segura, ou na sequência de tentativa de suicídio 
consumado ou não. 

4. Resultantes de acontecimentos sobrevindos à Pessoa Segura em estado de 
intoxicação alcoólica, embriaguez, ou sob a influência de estupefacientes ou 
narcóticos não prescritos pelo médico ou ainda devido à utilização abusiva de 
medicamentos. 

5. Decorrentes de apostas, da participação em competições desportivas e dos treinos 
com vista a essas competições. 

6. Decorrentes de actos de guerra, greves, tumultos e perturbações da ordem 
pública. 

7. Decorrentes, por efeito directo ou indirecto, de explosão, libertação de calor e 
radiação, provenientes de desintegração ou fusão do núcleo de átomos, 
aceleração de partículas ou radioactividade. 

8. Relativas ao pagamento de multas, coimas ou outras penalidades, por infracções 
de natureza criminal ou contraordenacional. 

9. Decorrentes de ações intencionais, dolosas ou gravemente culposas da Pessoa 
Segura. 

 
Ficam ainda excluídas as seguintes situações : 
 
1. Que não tenham sido solicitadas ao Segurador, através do serviço de assistência, 

ou efectuadas sem a sua prévia autorização; 
2. Os Sinistros provocados voluntária ou involuntariamente por doenças ou estados 

patológicos, ou ainda provocados por narcóticos, produtos tóxicos, drogas, álcool, 
ou utilização de medicamentos sem prescrição médica; 

3. Os Sinistros que ocorram em consequência da prática de desportos de competição 
e do salvamento de pessoas em montanha ou deserto; 

4. Situações normais de desgaste bem como os desgastes provocados por uma 
utilização abusiva (competição ou circulação fora de estrada) ou os desgastes 
provocados por uma utilização contrária às recomendações do fabricante do 
pneu e do construtor do veículo; 

5. A deterioração do(s) pneu(s) resultantes de fogo ou de hidrocarbonetos, ou de 
uma montagem ou desmontagem não efectuada pelo Tomador de Seguro, ou 
ainda de uma geometria desregulada do veículo (Desalinhamento de direcção) 

6. Os pneus para veículos com peso bruto superior a 3.500 kg e os pneus 
Recauchutados; 

7. As despesas não previstas nos artigos anteriores, como combustíveis e portagens, 
reparações do veículo seguro ou em acessórios nele incorporados, bem como 



 
 
  
 

 

 
 

 

bagagens, equipamento e material diverso e objectos pessoais, ou ainda as 
despesas relativas a inconvenientes ou danos, directos ou indirectos, sobre coisas 
ou pessoas, privação de uso do veículo. 

8. Sinistros ocorridos para todos os veículos não constantes na definição de Veículo 
Seguro, entre os quais se incluem os veículos de mais de 9 passageiros incluindo o 
condutor e os veículos com mais de 3.500 kg em carga, veículos motorizados de 
duas rodas, motociclos, triciclo ou quadriciclo. 

9. Relativas à substituição de Pneus que tenham reparação. 
10. Relativas à substituição de Pneus de características diferentes do pneu a substituir. 
11. Decorrentes de sinistros ocorridos em que os pneus montados no mesmo eixo não 

sejam do mesmo tipo. 
12. Sinistros ocorridos em pneumáticos instalados em viaturas destinadas ao serviço de 

aluguer com ou sem condutor, táxis, ambulâncias, viaturas da polícia, escolas de 
condução e furgões funerários. 

 
ARTIGO 8. PRÉMIOS 
 
1. O prémio ou fração inicial é devido na data da celebração do contrato, dependendo 

a eficácia deste do respetivo pagamento. 
 
2. Os prémios ou frações subsequentes são devidos nas datas estabelecidas na apólice, 

sendo aplicável, neste caso, o regime previsto nos nºs 3 a 5 do presente artigo. 
 
3. O Segurador encontra-se obrigado, até 30 dias antes da data em que o prémio ou 

fração seguinte é devido, a avisar, por escrito, o Tomador de Seguro, indicando essa 
data, o valor a pagar, a forma e o lugar de pagamento e as consequências da falta 
de pagamento do prémio ou fração. 

 
4. Nos contratos de seguro cujo pagamento do prémio seja objeto de fracionamento por 

prazo inferior ao trimestre e estejam identificadas em documento contratual as datas 
de vencimento e os valores a pagar, bem como as consequências da falta de 
pagamento do prémio ou fração, o Segurador poderá optar por não proceder ao 
envio do aviso previsto no número anterior, recaindo sobre ele o ónus da prova da 
emissão e aceitação, pelo Tomador de Seguro, daquele documento contratual. 

 
5. Nos termos da lei, a falta de pagamento do prémio ou fração na data indicada no 

aviso previsto no nº3 ou no documento contratual previsto no número anterior 
determina a não renovação ou a resolução automática e imediata do contrato, na 
data em que o pagamento seja devido. 

 
6. Não havendo alteração no objeto ou garantia do contrato, qualquer alteração do 

prémio apenas poderá efetivar-se no vencimento anual seguinte, mediante aviso 
prévio ao Tomador de Seguro com a antecedência mínima de 60 dias. 

 
ARTIGO 9. OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES EM CASO DE SINISTRO 
 
1.  Comunicação do Sinistro 

Sem prejuízo do disposto na alínea a) do N.º 1 do Artigo 4, em caso de sinistro, o 
Segurador aguardará as seguintes informações, sem as quais não poderá ser 
responsabilizado por perdas ou danos: 

a) A comunicação, por parte do Segurado e/ou Pessoa Segura, da ocorrência do 
sinistro, para os seguintes números de telefone: 

     Em Portugal: 21 032 18 53 



 
 
  
 

 

 
 

 

b) Todas as informações e documentos respeitantes à cobertura de que o 
Segurado e/ou Pessoa Segura pretende beneficiar, ou que o Segurador lhe 
venha a solicitar. 

 
Em geral, a comunicação do sinistro deve incluir: 
 Nome do Cliente; 
 Matrícula da Viatura; 
 Tipo de assistência solicitada; 
 Número de telefone através do qual o Cliente possa ser contactado. 

 
2. Medidas Cautelares 

a) Em caso de sinistro o Segurado e/ou a Pessoa Segura, deve tomar todas as medidas 
necessárias e possíveis para deter a progressão do sinistro, minorar as suas 
consequências, recolher todas as informações e documentos úteis, quer quanto ao 
sinistro e suas consequências, quer quanto a um eventual terceiro responsável. 
b) Nenhuma prestação será tomada a cargo sem autorização prévia do serviço de 
assistência do Segurador. 
c) Em caso de sinistro, o Segurador, reserva-se o direito de solicitar a documentação e 
proceder às averiguações que entender necessárias para assegurar a correcta gestão 
do sinistro. 
d) Pagamento do valor do pneu 
Em caso de sinistro, que implique a reparação ou a substituição do pneu seguro, o 
Segurado deverá: 
- No caso de reparação: enviar cópia da fatura de compra original e cópia da fatura 
de reparação. 
- No caso de substituição: enviar cópia da fatura de compra original e o agente onde 
foi adquirido o pneu deve enviar ainda cópia da fatura de aquisição do novo pneu à 
Continental. 
 
A informação necessária para ativação da garantia deverá ser enviada para os 
serviços do Segurador para a seguinte morada:  
Departamento de Pagamento de Faturas  

     Inter Partner Assistance SA Sucursal 
Avenida da Liberdade 38, 7º 
1269-069 Lisboa 
 
No caso de substituição do pneu o valor a considerar no pagamento será o valor de 
compra à Continental.  
 

3. Sub-Rogação 
O Segurador fica sub-rogado, até à concorrência das importâncias pagas, em todos 
os direitos e ações do Tomador do Seguro e do Segurado e/ou Pessoa Segura, contra 
terceiros responsáveis. 

 
ARTIGO 10. COMUNICAÇÕES  
 
É condição suficiente para que quaisquer comunicações escritas entre as partes, 
previstas neste contrato, se considerem válidas e plenamente eficazes que as mesmas 
sejam feitas por correio registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, para a 
última morada do Tomador de Seguro ou do Segurado e/ou Pessoa Segura constante do 
contrato, ou para a sede social do Segurador, ou para a morada da sua sucursal em 
Portugal. 

 



 
 
  
 

 

 
 

 

ARTIGO 11. FORO COMPETENTE 
 
O foro competente para qualquer ação emergente deste contrato é o da Comarca de 
Lisboa, salvo se ambas as partes acordarem na sua submissão a arbitragem voluntária. 
 
ARTIGO 12. RECLAMAÇÕES 
 
1. Qualquer reclamação poderá ser dirigida por escrito para a morada da Inter Partner 

Assistance, Avenida da Liberdade n.º38, 7º, 1269-069 Lisboa, por e-mail: 
reclamações@ip-assistance.com; ou dirigida à Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões (www.asf.pt), entidade de supervisão de atividade seguradora. 

 
2. Sem prejuizo do número anterior, o interessado poderá recorrer ao Provedor do Cliente 

através do correio eletrónico provedor.ipa@gmail.com, enquanto figura autónoma  
que representa uma segunda instância de apreciação das reclamações efetuadas 
por cliente ou terceiros. 

 
ARTIGO 13. CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
1. O Segurador, enquanto responsável pelo tratamento, procede à recolha e ao 

tratamento dos dados pessoais do Tomador do Seguro, das Pessoas Seguras, dos 
Beneficiários e dos terceiros lesados (adiante, todos designados “titulares”), consoante 
o caso, necessários à prestação das garantias previstas no âmbito deste contrato. Os 
fundamentos jurídicos subjacentes à recolha e ao tratamento dos dados pessoais dos 
referidos titulares, por parte do Segurador, correspondem à execução do contrato 
e/ou à prossecução de diligências pré-contratuais e ao cumprimento de obrigações 
jurídicas a que o Segurador se encontra sujeito.  

 
2. A recolha e o tratamento dos dados pessoais dos titulares constituem um requisito 

necessário para a celebração do contrato; o não fornecimento dos dados ou o seu 
fornecimento de forma incompleta ou incorreta impossibilita a celebração do 
contrato ou poderá impedir a normal execução do contrato e a regularização e/ou 
conclusão de processos de sinistro. 

 
3.  Mediante o consentimento expresso do titular, o Segurador poderá tratar os dados 

pessoais para efeitos de marketing através de qualquer meio de comunicação, tendo 
os respetivos titulares o direito de se oporem, a qualquer momento, a que os seus 
dados sejam utilizados para tal finalidade. 

 
4. Nos casos em que o tratamento de dados pessoais é realizado unicamente com base 

no consentimento do titular, este tem o direito de retirar o seu consentimento a 
qualquer momento. A retirada do consentimento, todavia, não compromete a licitude 
do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado pelo titular.  

 
5  OS dados pessoais necessários à execução do contrato serão conservados durante o 

período da relação contratual e, uma vez cessada a relação contratual, durante o 
prazo de 10 anos, findo o qual os mesmos serão eliminados, salvo se a legislação ou 
regulamentação aplicáveis ao Segurador impuserem um prazo de conservação 
superior, em função da natureza dos dados. Os dados pessoais utilizados para efeitos 
de marketing serão conservados durante o prazo de 1 ano, salvo se o titular retirar o 
seu consentimento para esse efeito. 

 



 
 
  
 

 

 
 

 

6.  É garantido aos titulares, o direito de acesso, retificação, apagamento e portabilidade 
dos seus dados pessoais, bem como o direito à oposição e à limitação do seu 
tratamento , nos termos legais aplicáveis, devendo para o efeito contactar o 
Segurador para a sede social ou endereço de email protecaodados@ip-
assistance.com. Os titulares têm ainda o direito de apresentar reclamações relativas 
ao tratamento dos seus dados junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou 
de outra autoridade de controlo. Para informações mais detalhadas acerca desta 
matéria, consulte por favor a Política de Privacidade, disponível em www.ip-
assistance.pt. 

 
7. O Segurador assume o compromisso de garantir a proteção da segurança dos dados 

pessoais que lhe são disponibilizados, tendo implementadas diversas medidas de 
segurança, de caráter técnico e organizativo, de forma a proteger os dados pessoais 
que lhe são disponibilizados contra a sua difusão, perda, uso indevido, 
alteração, tratamento ou acesso não autorizado bem como contra qualquer forma 
de tratamento ilícito; 

 
8.. O Segurador, no âmbito da sua atividade, poderá recorrer a terceiros para a 

prestação de determinados serviços (entidades subcontratadas pelo Segurador). Por 
vezes, a prestação destes serviços implica o acesso, por estas entidades, a dados 
pessoais dos titulares, comprometendo-se o Segurador a restringir esse acesso à 
medida do necessário e tomar medidas de segurança adequadas. 

 
9. As entidades subcontratadas tratarão os dados pessoais dos titulares em nome e por 

conta do Segurador e estão obrigadas a adotar as medidas técnicas e 
organizacionais necessárias de forma a proteger os dados pessoais contra a 
destruição, acidental ou lícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso 
não autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito; 

 
10.Nos termos legais aplicáveis, o Segurador poderá ter que transmitir ou comunicar 

dados pessoais a outras entidades no caso de essa transmissão ou comunicação ser 
necessária para a execução deste contrato ou para diligências pré-contratuais a 
pedido do titular, no caso de ser necessária para o cumprimento de uma obrigação 
legal ou regulamentar a que o Segurador esteja sujeito ou no caso de ser necessária 
para efeito da prossecução de interesses legítimos do Segurador ou de terceiro. À 
presente data, o Segurador transmite/comunica dados às seguintes categorias de 
destinatários:, empresas do Grupo AXA,  mediadores de seguros, outros seguradores, 
resseguradores, autoridade tributária e aduaneira, autoridades regulatórias e de 
supervisão, tribunais e entidades públicas.  

 
11. A implementação e prestação de determinados serviços pelo Segurador podem 

implicar a transferência dos seus dados para fora de Portugal, nomeadamente para 
prestação de serviços de assistência no estrangeiro, mas em tal caso serão observadas 
as disposições legais aplicáveis, nomeadamente quanto à determinação da 
adequabilidade de tal país no que respeita à proteção de dados pessoais e aos 
requisitos aplicáveis a tais transferências. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 

 
 

 

ARTIGO 14. GARANTIAS E CAPITAIS 
 

GARANTIAS DE ASSISTÊNCIA LIMITES/CAPITAIS 

  

1. Reboque/ Desempanagem 100km 

2. Transporte/Continuação de Viagem Ilimitado 

3. Comparticipação (Reparação ou Substituição) 

Limite por apólice 450,00 EUR  

Limite por sinistro  300,00 EUR  

Sub-limite Intervenção por Reparação de Pneu  22,00 EUR  

Sub-limite Intervenção por Substituição de Pneu  48,00 EUR  

Número Máximo de Sinistros por Anuidade  2 

 
 

QUADRO DE DESVALORIZAÇÃO   
a aplicar no caso de bolha 

Perfil Comparticipação 

Até de 7mm 100% 

De 6 a 6,9mm 80% 

De 5 a 5,9mm 60% 

De 4 a 4,9mm 40% 

De 3 a 3,9mm 30% 

De 2 a 2,9mm 10% 

Menos de 2mm 0% 
 


