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 Por m, esclarecemos que a MAXCAR é regida pelas leis referente 
a associações, além de seu estatuto e regulamento interno, não se 
aplicando, em hipótese alguma as normas referentes ao seguro 
empresarial, que é totalmente distinto do objetivo e atividade de 
associação, razão que raticamos o pedido de leitura de todos os artigos 
deste regulamento.

 Eticidade: A MAXCAR pauta sua conduta na boa-fé, 

PRINCÍPIOS QUE REGEM A ASSOCIAÇÃO

 

 A MAXCAR é uma associação civil, com base legal na 
Constituição Federal em seu artigo 5º, inc. XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, bem 
como no Código Civil em seu artigo 53 e seguintes e tem como objetivo a 
defesa e promoção dos interesses de seus associados, lhes oferecendo 
um rol de benefícios e amparo por meio do socorro mútuo, 
fundamentado pelo princípio do associativismo.

 Senhor (a) Associado (a) este Regulamento Interno 
estabelece as regras para usufruir  do socorro mútuo e benefícios 
da MAXCAR, normas as quais foram informadas previamente e 
que foram também entregues em mãos no momento da filiação. 
Destarte, torna-se imprescindível a leitura e compreensão deste 
regulamento, visto que, para usufruir dos benefícios oferecidos é 
necessário o cumprimento de todas as regras aqui determinadas e 
pelos comunicados e portarias sancionadas pela Diretoria Executiva e 
levada ao conhecimento dos associados pelo mural de avisos e através 
de publicação no site.

PREÂMBULO

 O socorro mútuo surgiu a partir da ideia de ajuda mútua, que é 
uma forma de cooperação recíproca para alcançar os objetivos de um 
grupo. Com essa ideologia a associação visa proporcionar ao associado 
o amparo necessário por meio da divisão das despesas já ocorridas 
(certas e passadas) entre todos os associados. 

 A MAXCAR rege-se nas suas relações com os associados 
pelos seguintes princípios:

lealdade e confiança, visto que coloca de forma prévia para 
aqueles que pretendem fazer parte do grupo, bem como aqueles 
que já são associados a sua atividade e natureza, deixando bem 
claro não ser um seguro empresarial, mas um grupo fechado de 
pessoas que realizam entre si a divisão de suas despesas 
pretéritas, bem como expõe previamente as normas que regem 
esse grupo, principalmente sobre as situações que serão objeto de 
amparo e as que não serão amparadas.

 Função Social do Regulamento: As normas da MAXCAR 
foram criadas pelo grupo para atender os seus fins sociais e, em 
especial, ao bem comum, sendo aplicadas a todos associados sem 
distinções. Nesse sentido, antes da filiação a associação pede que, 
voluntariamente, dê ciência de tais regras e que se 
comprometendo a cumpri-las na sua totalidade e em prol da 
coletividade.

CAPÍTULO I
DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

 Regras claras, precisas e escritas: Todas as normas do 
grupo são escritas de forma simples e anteriores ao fato, tendo a 
pessoa, no momento da filiação, sido informada de forma prévia 
sobre o teor e, depois de filiado, recebido documentos contendo 
de forma simples e concreta os limites do grupo. Além disso, as 
normas importantes e restritivas de direitos dos associados estão 
em negrito e sublinhadas.

 Art. 1º Para o programa de socorro mútuo e/ou benefícios o 
associado deve, voluntariamente, no momento de associar indicar seu 
interesse na participação, incluindo no Termo de Adesão os 
benefícios/atividades que deseja e se compromete a contribuir com as 
cotas necessárias, referente à administração e divisão das despesas 
ocorridas entre os membros, bem como realizar o pagamento da taxa de 
liação diretamente aos colaboradores ou consultores da  associação. A 
taxa de liação não corresponde a uma mensalidade.
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 §2º Para cada veículo indicado será cobrado, através de 
boleto bancário ou outra forma que venha a ser estabelecida pela 
MAXCAR, uma mensalidade, a título dos custos administrativos, 
benefícios, caixa pecúlio (parte fixa) e rateio das despesas 
ocorridas (parte variável, a depender do número de despesas 
apuradas). O valor da referida mensalidade é referente às 
despesas do mês anterior (passadas e certas), sendo atualizada 
conforme necessidade do grupo. Os custos para identificação de 
títulos pagos junto à carteira de cobrança do banco e postagem 
poderão ser cobrados individualmente, anexos ao seu valor total.

 §3º  Através da avaliação do veículo por meio da Tabela FIPE e 
dos benefícios escolhidos, será denida a cota participativa e, 
consequentemente, o valor da mensalidade. Sabendo que a parte da 
mensalidade é proveniente do rateio das despesas vericadas, seu valor 
poderá sofrer uma variação mensal.

 §5º A mensalidade é referente aos custos e despesas 
pretéritas, ou seja, o associado realiza o pagamento dos 

 §4º Independente de quem seja o condutor, o amparo por meio 
do socorro mútuo será feito exclusivamente ao associado, salvo se o 
condutor estiver dentre uma ou mais hipóteses elencadas no art. 30, 
situação que não terá amparo o associado. Apenas o Associado ou a 
quem outorgou poderes especícos poderá fazer o pedido de amparo 
do grupo. O atendimento será também exclusivo ao associado, bem 
como as informações serão apenas a este.

a) É de inteira responsabilidade do associado reclamar o envio do 
boleto, quando não recebido até o correspondente dia de 
vencimento.

 §1º No caso de escolha do socorro mútuo, o associado deve 
indicar o veículo o qual pretende o amparo no caso de despesas 
ocorridas, devendo este ser previamente cadastrado junto a MAXCAR, 
através de registro realizado por um colaborador ou parceiros 
cadastrados, arquivando-se fotos e todos os documentos pertinentes. 

 §8º Após 90 (noventa) dias de atraso, para o associado poder 
usufruir novamente dos benefícios e socorro mútuo, será cobrado os 
débitos em aberto e novas taxas de cadastro. 

 §6º. O associado inadimplente não tem direito a nenhum 
amparo e benefício oferecido pela MAXCAR. Considera-se 
inadimplente e de pleno direito em mora, independente de 
notificação ou interpelação, o associado que não pagar sua 
mensalidade (obrigação positiva e líquida) na data do 
vencimento. A associação reserva-se ao direito de incluir nos órgãos de 
proteção ao crédito nos casos que o associado não quitar todo e 
qualquer débito legal no prazo de 30 (trinta) dias após vencimento, 
sendo enviada antecipadamente uma noticação avisando sobre os 
valores e prazos para regularização dos débitos. 

benefícios e despesas a posterior.

 Art. 2º Após a filiação, todo associado se compromete, em 
prol da coletividade, participar do rateio das despesas por um 
período mínimo de 90 dias (noventa dias). Poderá realizar o seu 
direito de não permanecer associado, no entanto, em relação a 
obrigação pecuniária, terá que realizar a quitação dos valores, 
sob pena de cobrança e seus efeitos. O associado que se 
desassociar por quaisquer motivos, antes de completado o 
período mínimo de participação no socorro mútuo pagará multa 
correspondente ao valor da média da divisão de prejuízos (MDP) dos 03 
(três) últimos meses, referente à sua cota de socorro mútuo, multiplicada 

 §7º. O associado que realizar o pagamento do boleto em 
atraso voltará a ter o amparo e benefícios do grupo somente com 
02 (dois) dias úteis, contados da data do pagamento do boleto em 
atraso. O evento ocorrido no período de inadimplemento não terá 
amparo. O associado que atrasar deve comparecer à sede da MAXCAR 
para realizar o pagamento da mensalidade em atraso, taxa de 
reativação e fazer um novo registro do veículo, sem esta vericação, em 
nenhuma hipótese a associação receberá o valor da mensalidade.
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 Art. 5º Caso o associado se envolva em mais de 02 (dois) 
acidentes de trânsito no período de 12 (doze) meses, haverá 
incidência de multa correspondente a duas vezes o valor da ajuda 
participativa. 

 Art. 4º. A desliação antes dos prazos estabelecidos nos artigos 
2º e 3º, sem a total quitação, traz o direito da cobrança dos valores em 
aberto, além de outras providências cabíveis. Em nenhuma hipótese, 
terá qualquer direito a ressarcimento de valores quanto de sua 
desfiliação, mesmo no caso de venda do veículo ou qualquer outro 
motivo, será considerado o cálculo de multa com base no §1º do art. 2º, 
mais 3.5 vezes o valor da taxa de administração.

 Art. 6º O associado que desejar desfiliar-se deve quitar 
suas pendências e comunicar a Maxcar através do Termo de 
Desfiliação assinado até o dia 20 (vinte) do mês vigente, evitando 

pelo número de dias faltantes (90-Dias que permaneceu associado) 
para o término de seu período mínimo de associação, mais o valor 
referente a 1,5 vezes a taxa de administração (TA) referente à sua cota de 
socorro mútuo, sendo denida pela seguinte fórmula: MDP (em dias) x 
(90-DPF) + (1,5 x TA) = Valor da multa.

 Art. 3º. Além do período citado no art.2º, caso o associado 
tenha recebido ou venha a receber qualquer Indenização de 
Perda Total da MAXCAR, de forma a dar continuidade ao socorro 
mútuo e solidariedade do grupo, se compromete a participar por 
um período mínimo de 12 meses (doze meses) do rateio de 
despesas.

 Parágrafo único. A MAXCAR poderá deduzir o valor 
indicado no artigo acima no momento do pagamento do benefício 
integral ou firmar instrumento particular com associado, de modo 
a garantir o melhor funcionamento da associação e, de 
consequência, crescer cada vez mais e aprimorar os benefícios e 
vantagens oferecidos.

 IV - Associado que agir contra as normas do grupo.

 III - Por análise da Diretoria Executiva dos riscos que o associado 
possa oferecer ao bem estar da associação;

sua participação na ajuda associativa do mês subsequente. Para 
associados que tenham instalado o rastreador, deve realizar, antes da 
data informada, a retirada do equipamento.

 I - Por decisão da Diretoria Executiva, se o associado praticar atos 
que ram os interesses normativos, subjetivos ou nalidades da 
associação, ameaça ou lesão corporal contra funcionários da MAXCAR 
ou contra associados.

 V - A Exclusão sempre será por meio de processo administrativo 
que assegure ao interessado, oportunidade de contraditório e ampla 
defesa, cabendo recurso a Diretoria. O prazo do recurso será de 
05(cinco) dias, contados da intimação da decisão, devendo apresentar 
defesa escrita endereçada à diretoria, mantendo-se inerte o associado, 
efetivar-se-á sua exclusão.

DAS CONDIÇÕES DO SOCORRO MÚTUO E 

 Parágrafo único. A exclusão dos associados far-se-á:

 II - Por falta de pagamento das mensalidades ou qualquer outra 
obrigação pecuniária assumida;

CAPÍTULO II

PROCEDIMENTOS DE AMPARO

 Art. 7º O Associado passará a ter direito a usufruir dos 
benefícios e do socorro mútuo, tais como, assistência 24 horas, 
roubo, furto, colisão e demais benefícios oferecidos através de 
parcerias, a partir de 24 (vinte e quatro) horas, após a assinatura 
do Termo de Adesão, regulamento interno e cadastramento no 
Sistema de Gerenciamento do Associado (SGA), já o serviço de 
assistência 24 horas terá até 02 (dois) dias úteis para sua validade 
e funcionamento, a partir da data indicada no Termo de Adesão.

REGULAMENTO   INTERNO REGULAMENTO   INTERNO
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 Art. 8º. O Benefício de socorro mútuo em relação a roubo, furto e 
colisão, bem como outros benefícios indicados nesse regulamento (carro 
reserva, proteção de vidros etc.) será oferecido através da divisão dos 
prejuízos ocorridos entre os próprios associados. A (contabilização 
destas despesas é iniciada a partir do dia 20 (vinte) do mês vigente e 
encerrando-se no dia 20 (vinte) do mês subsequente, ou seja, com até 30 
(trinta) dias, emitindo assim a mensalidade com vencimento para o 
próximo dia 10 (dez), ou seja, com até 30 (trinta) dias após o fechamento 
das despesas ocorridas.

 Art. 10. Sobre admissão de associados poderá a MAXCAR 
recusá-lo em até 07 (sete) dias, contados a partir da data de assinatura e 
entrega do Termo de Adesão, no caso de eventual recusa será informado 
ao interessado. Os valores eventualmente pagos a título de liação serão 
devolvidos, sendo descontados, quando ocorrer, os valores referentes 
aos serviços prestados por terceiros e equipamentos. O associado tem o 
direito de cancelar sua liação em 07 (sete) dias e receber o valor 
referente à sua taxa de liação com os devidos descontos, caso a 
desistência seja superior a 07 (sete) dias, o associado não terá direito a 
receber de volta os valores pagos pela liação e serviços recebidos.

 Art. 11. É exigido para todo e qualquer veículo a instalação de 
antifurto, sensor de presença ou rastreador/localizador, quando a 
Diretoria Executiva achar necessário. O associado que não instalar o 
equipamento, não terá proteção do veículo. A comprovação da 
instalação será feita mediante apresentação de nota scal ou recibo de 
instalação ou mediante inspeção por um colaborador da MAXCAR. O 
comprovante deve ser entregue na sede da associação em até 05 (cinco) 

 Art. 9º. Os associados cadastrados antes do fechamento geral 
das despesas podem participar de ajudas ou complementos anteriores à 
data de seu cadastro ou até mesmo participar de ajuda e complementos 
referentes ao mês de seu cadastro, desde que seu cadastro seja 
realizado antes da geração dos boletos. O novo associado se 
compromete a colaborar com o grupo no pagamento referente o 
socorro mútuo e complementos anteriores ao seu cadastro.

 Parágrafo único. Será obrigatório o equipamento de 
monitoramento (Rastreador/Localizador) a todos os veículos 
movidos a Diesel a paritr de R$ 50.000,00 e para os veículos movidos à 
gasolina/álcool ou GNV que for considerado especial por motivos de 
roubo e furto ou por ter equipamentos (Som/Rodas/DVD/ Motores 
especiais, Peças importadas etc.), que possa contribuir para danos nos 
veículos e aumentar as despesas do grupo.

dias, corridos da data de cadastramento do veículo, após este período a 
constatação de instalação deverá ser feita por meio de inspeção. Em 
qualquer hipótese, o associado somente será amparado mediante 
apresentação antecipada do comprovante de instalação.

 Art. 14. A divisão das despesas ocorridas por meio do socorro 
mútuo será limitada ao valor máximo de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), com base na tabela FIPE, sendo o amparo ao 
associado no percentual de 100%, salvo as hipóteses desse 
Regulamento que prevê o amparo em percentual menor em razão 
de depreciação:

 §1º Caso o veículo por motivo de perda total, roubo ou 
furto tenha chassi remarcado, seja procedente de leilão pelo 
motivo de colisão, capotamento, alagamento, incêndio ou 
recuperado de roubo ou furto, que foi indenizado por algum outro 

 Art. 13. A MAXCAR não pagará prejuízos causados por 
instaladores, sendo estes responsáveis pelos seus atos e serviços 
prestados.

 Art. 12. A pessoa responsável pela instalação é obrigada a fazer 
uma análise na parte elétrica e mecânica do veículo, para averiguar 
defeitos antes da instalação. O associado ou responsável pelo veículo 
será avisado sobre os possíveis defeitos do veículo e assinará o laudo 
técnico dando autorização para a instalação, caso os defeitos 
diagnosticados não atrapalhe o bom funcionamento do antifurto, sensor 
de presença ou rastreador/localizador.

REGULAMENTO   INTERNO REGULAMENTO   INTERNO
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órgão, seja este público ou privado, terá uma desvalorização de 
30% (trinta por cento) na tabela FIPE, pelo ano modelo do veículo.

 §2º O veículo recuperado e constatado que houve 
remarcação no chassi após o roubo ou furto, não caracteriza 
direito ao benefício por motivos de descaracterização do veículo 
ou desvalorização de mercado, nessa hipótese será realizado o 
reparo ou pagamento integral, a forma de amparo será feita 
conforme art. 15.

 §3º Na hipótese em que, após o roubo ou furto, o veículo 
for encontrado incendiado (carbonizado), submerso em rios, 
lagos, represas, tanques de água, a reparação dos danos atingirá 
o teto máximo de 70% (setenta por cento) em sua referencia na 
tabela FIPE, pelo ano de fabricação do veiculo.

 §7º Veículos novos (0 km), o pagamento do benefício 

 §5º Se o veículo for procedente de leilão em razão de busca 
e apreensão (Financiamento), devolução amigável ou rescisão 
contratual, este terá 15% (quinze por cento) de desvalorização na 
tabela FIPE, pelo ano modelo do veículo.

 §4º No caso de roubo ou furto que houver a recuperação 
do veículo, caso requerido o amparo, a MAXCAR cobrirá os 
reparos necessários, exceto os relativos á acessórios, cobrando-se 
do associado à cota de participação.

 §6 O valor do veículo é atribuído unicamente pela tabela FIPE, 
realizado com base no modelo do veículo. Poderá ser utilizada como 
referência a consulta de outros sites tais como: www.webmotors.com.br 
ou www.molicar.com.br, para auxiliar a comprovação de versão e 
modelo do veículo e valor junto a FIPE. Caso o veículo não tenha seu 
preço médio localizado junto à tabela FIPE, serão usadas outras fontes 
de informações locais ou nacionais para ajustar o valor médio do 
benefício. 

 Art. 16. Quando o veículo sofrer danos materiais parciais, o 
benefício será feito com base nos custos das partes, peças e materiais a 
substituir, bem como da mão de obra necessária para reparação ou 
substituição. Nessa hipótese não serão amparadas avarias pré-
existentes, detectadas no momento do cadastro ou avarias que não 

 Art. 15. Haverá o amparo integral quando a avaliação de 
conserto a ser feito pela MAXCAR atingir ou ultrapassar 70% 
(setenta por cento) do valor obtido pela Tabela FIPE, pelo ano de 
fabricação do veículo na data do evento danoso, na hipótese de 
não atingir esse percentual realizará o amparo parcial, ou seja, o 
conserto do veículo. Tanto integral, quanto parcial, o benefício só 
será iniciado após o pagamento da ajuda participativa e entrega 
de toda a documentação.

 Parágrafo único. O ressarcimento do dano gerado no veículo do 
associado poderá ser feito de uma só vez ou parcelado, dentro do 
período estipulado ou no mês subsequente, desde que os tramites legais 
para o ressarcimento da ajuda associativa não esteja concluída, sendo 
comprovados através de boletim de ocorrência, orçamentos e 
documentos exigidos de acordo com as condições econômicas da 
MAXCAR e a critério da Diretoria Executiva.

corresponderá ao valor especicado na nota scal, desde que satisfeitos 
TODOS os itens abaixo:

 I - O cadastramento tenha sido realizado antes da retirada do 
veículo das dependências da revendedora ou concessionária autorizada 
pelo fabricante;

 III - Caberá a Diretoria da MAXCAR a escolha de beneciar 
integralmente o valor do veículo ou de promover o conserto do mesmo 
em caso de danos parciais, sempre observando o melhor interesse 
econômico do grupo.

 II - O dano veicular tenha ocorrido dentro do prazo de 90 
(Noventa) dias, contados a partir da data de aquisição do veículo pela 
nota scal;

REGULAMENTO   INTERNO REGULAMENTO   INTERNO
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guardam relação com o evento danoso.

 §3º A garantia do serviço será dada pela ocina que o realizou, 
conforme suas regras.

 Art. 17. A MAXCAR não se responsabiliza pela demora de 
fornecedores no envio de peças especicas, as quais devem ser enviadas 
de outro Estado ou importadas. Na hipótese em que for vericada a 
diculdade na aquisição de peças para reposição, em razão da 
especialidade do veículo, o associado será informado de forma clara e 
simples sobre a eventual demora no conserto.

 §1º A MAXCAR providenciará o conserto do veículo danicado, 
em ocina referenciada com anuência do associado, contra recibo ou 
nota scal do serviço.

 §2º A reparação dos danos será feita, preferencialmente, 
com a recuperação ou reposição de peças originais, caso o veículo 
esteja coberto pela garantia total do fabricante. Poderão ser 
utilizadas para substituição das peças danificadas, peças originais 
usadas ou similares produzidas no mercado, desde que não 
comprometam a segurança e a utilização do veículo. Veículos com 
mais de 10 (dez) anos de fabricação será dado prioridade na 
recuperação das partes danificadas.

 I – A qualidade do serviço prestado é de responsabilidade da 
ocina indicada pelo associado, sendo a MAXCAR isenta de qualquer 
responsabilidade;

 Art. 18. O reparo do veículo será feito obrigatoriamente em 
ocina referenciada com anuência do associado. Caso o associado 
deseje o reparo do veículo em ocina de sua indicação ou 
concessionária autorizada, a MAXCAR fará os orçamentos para o reparo 
do veículo, se o valor do orçamento obtido pela Maxcar for menor do 
que o aferido no estabelecimento escolhido pelo associado, este arcará 
com a diferença e terá de car em acordo com os seguintes itens: 

 Art. 20. Em todo pedido de amparo, seja integral ou 
parcial, será devido o pagamento de uma ajuda participativa, ou 
seja, em qualquer fato que o associado comunicar a MAXCAR 
(vidro, colisão, furto, roubo etc.) e houver a ocorrência de algum 
benefício será obrigatório o pagamento.

 Parágrafo único. O valor da ajuda participativa será conforme o 
ANEXO I deste Regulamento e com base na tabela FIPE na data do 
evento, respeitando o valor mínimo da cota participativa. 

 II - O fornecimento das peças ocorrerá por conta da MAXCAR, 
salvo por solicitação contrária por parte da Diretoria Executiva.
 III - Após o reparo o veículo terá que passar por nova inspeção, 
para poder gozar novamente dos benefícios da MAXCAR;

 V - A ocina deve estar ativa com suas obrigações scais, emitir 
nota scal e não possuir nome incluso nos órgão de proteção ao crédito.

 IV - A ocina terá de faturar os serviços prestados à MAXCAR;

 Art. 19. No caso do pagamento do benefício integral ou de 
substituição de peças, os materiais remanescentes (peças ou veículo 
danicado) pertencerão à MAXCAR. 

 Art. 21. É obrigatório a todos os associados, assim que 
houver ocorrência de qualquer tipo de dano ao veículo, à 
comunicação imediata a MAXCAR para que seja iniciado o 
procedimento administrativo, devendo ser no prazo máximo de 05 
(cinco) dias quando for colisão e imediatamente nos casos de roubo e 
furto, sob pena de recusa do reparo e/ou pagamento do benefício.

 Parágrafo único. Em todo evento o associado deve comunicar a 
MAXCAR, para que esta se dirija até o local. Salvo algum motivo de força 
maior/justa causa, o associado que não comunicar poderá ter o 
benefício negado.

 Art. 22. Após a comunicação do pedido de amparo, o associado 
deve deixar o veículo disponível para o reparo no prazo máximo de 03 
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 Art. 23. Todo associado deverá preencher o documento de 
comunicação de dano veicular próprio, apresentar os documentos 
exigidos de acordo com o tipo de dano. 

 §1º Os documentos necessários para o ressarcimento de 
prejuízos em caso de danos parciais são: 

 I - Cópia do CRLV- (Certicado de Registro e Licenciamento do 
Veículo) em dia

 III - Boletim de ocorrência;

(três) dias, contados da liberação do boletim de ocorrência. O associado 
deverá efetuar o pagamento da ajuda participativa e entregar os 
documentos exigidos, sendo o amparo liberado somente após o seu 
cumprimento.

 II - Comprovante de residência (última conta de telefone ou de 
luz); 

 IV - Cópia da CNH válida do condutor do veículo no momento do 
dano veicular.

 c) CRV (Certicado de Registro de Veículo) original, devidamente 
preenchido a favor da ASSOCIAÇÃO ou de quem esta indicar, assinado 
e com rma reconhecida por verdadeiro; 
 d) CRLV (Certicado de Registro e Licenciamento do Veículo) 
original, com a prova de quitação do Seguro Obrigatório e IPVA dos 02 
(dois) últimos anos de licenciamento;
 e) Boletim de Ocorrência original ou cópia autenticada; 
 f) Cópia do CPF e Identidade do associado; 
 g) Chave original e reserva do veículo, salvo o caso de furto ou 
roubo que será exigível apenas a reserva;

 §2º Em caso de benefício integral são:

 h) Manual do proprietário, quando se tratar do primeiro 

 a) Cópia da CNH válida do condutor do veículo;
 b) Comprovante de residência (última conta de telefone ou de 
luz); 

 i) Certidão negativa de furto e multa do veículo.
 j) O IPVA, Licenciamento, DPVAT e multas existentes até a data do 
amparo deverão ser quitadas por conta do associado. O veículo deve 
estar totalmente sem obstrução ou embaraço.

proprietário;

 k) Quando for pessoa jurídica a cópia do cartão do CNPJ, cópia 
do Contrato ou Estatuto Social, com últimas alterações contratuais 
(autenticado), nota scal de venda à ASSOCIAÇÃO, quando o objeto 
social da empresa for indústria, comércio, importação, exportação etc. 
(Prestação de serviço e Leasing não necessita emitir esta Nota Fiscal);
 l) Caso o veículo seja nanciado ou arrendado deve ainda ser 
providenciada a liberação do bem (originais), com rma reconhecida 
das assinaturas.

 Art. 24. Qualquer tipo de amparo do grupo será realizado 
mediante apresentação dos documentos requeridos pela MAXCAR. 
Caberá à Diretoria Executiva a escolha do pagamento integral do valor 
do veículo ou de promover o conserto em caso de danos parciais, 
sempre observando o percentual do art. 15 e o melhor interesse 
econômico do grupo e a qualidade nal para o associado. 

 Parágrafo primeiro. Se o veículo não estiver em nome do 
associado, este deverá providenciar uma procuração pública do atual 
proprietário do veículo, registrada em cartório, outorgando poderes 
para quitar, receber e vender, para que o pagamento seja efetuado, caso 
contrário o amparo cará suspenso até regularização do próprio 
associado. 

 Parágrafo segundo. Caso o veículo for Taxi, o associado deverá 
providenciar a desalienação do automóvel junto a Prefeitura, visto que o 
bem deve estar sem nenhum tipo de ônus. 

 Parágrafo terceiro. Para veículos adquiridos com isenção de 
imposto (PNE, TAXI, etc) a MAXCAR não realizará o pagamento de tais 
encargos, bem como não se responsabiliza pela perda do benefício 
scal, cando sob responsabilidade exclusiva do associado o 
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pagamento da referida despesa e entrega do veículo sem nenhum tipo 
de ônus.

 §1º Se a nanceira aceite apenas a quitação do saldo devedor 
integral e este, devido a encargos forem superiores ao valor que o 
associado tem a receber (Tabela FIPE), este deverá pagar a diferença a 
instituição nanceira, não o fazendo, a MAXCAR poderá suspender o 
pagamento da parte que lhe cabe até que o associado faça a quitação 
da diferença.

 Art. 26. O veículo objeto em ação judicial ou procedimento 
administrativo terá o benefício suspenso até que seja resolvida tal 
pendência de forma denitiva (sentença transitada em julgado), cando 
a MAXCAR isenta de qualquer responsabilidade perante o fato.

 §2º O associado poderá realizar o pagamento total do débito 
junto à nanceira, situação que a MAXCAR fará o pagamento do valor 
obtido pela tabela FIPE diretamente associado, depois de provado a 
referida quitação e com o veículo sem qualquer alienação.

 Art. 27. Em caso de perda total, comprovado através de Boletim 
de Ocorrência ou laudo técnico através de pessoa física ou jurídica 
credenciada, a MAXCAR aguardará até 90 (noventa) dias úteis, como 
prazo de averiguações ou procura do veículo nas hipóteses de roubo ou 
furto, após este período o valor do veículo será dividido entre os 
associados a contar da data do último ressarcimento. 

 Art. 25. Caso o veículo seja alienado a alguma instituição 
nanceira, a MAXCAR pagará o valor correspondente diretamente à 
nanceira, não arcando com juros, taxas administrativas ou qualquer 
outra taxa incidente que a nanceira venha inserir. Depois do 
pagamento a nanceira, o saldo remanescente será pago ao associado.

 Art. 28. No caso de morte do associado os benefícios serão 
liberados apenas com a escritura do inventário ou outro documento 
público que demonstre quem são os herdeiros.

 I - Os danos materiais causados ao veículo por colisão, 
capotamento, queda de objetos externos. 

 II - O roubo e furto, sendo a reparação baseada na tabela FIPE, 
pelo ano de fabricação do veículo, conforme referência no documento 
do veículo. Em caso de roubo ou furto, haverá um aguardo de até 45 
(quarenta e cinco) dias úteis para possível localização do veículo, 
conforme artigo 27;

 Art. 29. São amparadas pelo socorro mútuo:

 b) O (s) airbag (s) caso seja ativado (s) devido à colisão não 
caracteriza perda total do veiculo, será feito uma avaliação dos custos de 
reparo do veiculo pela Diretoria Executiva, onde se dará sua decisão 
para reparação ou substituição do airbag, cando os demais custos, 
como peças e mão de obra inclusa, conforme os custos para reparação 
do veículo;

CAPÍTULO III

 b) Os veículos como Táxi, utilizados para locação de qualquer 
natureza, modicados para vendas de alimentos ou para o comércio em 
geral (plotados/adesivados), autoescola, funerária, ambulância, auto 
socorro, cargas, bem como aqueles que tiveram som automotivo, serão 
depreciados em 20% em caso do pagamento do benefício integral por 

 a) Não haverá, em nenhuma hipótese, amparo ao associado no 
caso de roubo ou furto do veículo que não instalar o antifurto, sensor de 
presença ou rastreador/localizador, quando obrigatório.

SITUAÇÕES AMPARADAS POR MEIO DO SOCORRO MÚTUO

 a) As rodas, pneus e câmaras de ar estarão protegidos, bem 
como airbag, desde que não afetados isoladamente nas circunstâncias 
descritas acima, quando houver dano em rodas de liga-leve ou 
considerada “especiais” serão substituídas apenas por rodas originais 
de fábrica. É permitido o complemento por parte do associado para 
substituição de uma mesma roda que já se encontrava no veículo. 
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 III – Na hipótese de incêndio, haverá amparo SOMENTE no caso 
de colisão com outro veículo e desta resultar o incêndio ou quando for 
encontrado incendiado após o roubo ou furto, nessa última hipótese 
será realizada a depreciação de 30% (trinta por cento) com base na 
tabela FIPE.

 IV – O associado que tem interesse em carro reserva no caso de 
colisão, roubo ou furto, deve, voluntariamente, no momento da liação 
ou posteriormente, optar por tal benefício, preenchendo o campo 
especíco. O carro reserva não poderá ser exigido quando não optado, 
quando inadimplente, no caso de “pane” elétrica ou mecânica e 
também nos casos em que o associado não zer o pedido de amparo do 
grupo com o pagamento da participação e entrega de documentos 
exigidos neste Regulamento. O benefício tem os seguintes 
procedimentos:

perda total, furto ou roubo;

 b) Depois de apresentado todos os documentos solicitados e 
preenchido todos requisitos da locadora de veículos, como exemplo a  
entrega de cheque ou cartão de credito caução, situação junto aos 
órgãos de proteção ao crédito, habilitação válida, idade mínima, etc. 

 a) A depender da escolha do associado, o carro reserva é 
liberado de 7 (sete), 15 (quinze) e 30(trinta) dias corridos, com 100 (cem) 
quilômetros livres por dia, a partir da data de retirada do veículo da 
locadora, podendo trafegar somente no território nacional. Diárias ou 
despesas adicionais sem autorização da MAXCAR será por conta 
exclusiva do associado. 

 c) Se depois do registro inicial constatar a instalação de rodas 
esportivas acima de 16” polegadas que não sejam originais do veículo, 
instalação de som automotivo (Portas, Porta-Malas, Carroceria, Banco 
Traseiro) equipamentos de som que chamar atenção de criminosos para 
o roubo ou furto, será solicitado o uso de rastreador, caso o associado 
não aceite a instalação do equipamento terá uma depreciação em seu 
valor de 20% (vinte por cento) sobre a tabela FIPE em caso do 
pagamento do benefício total por roubo ou furto.

 f) No caso do associado recusar o referido benefício, deverá 
informar por escrito sua vontade a MAXCAR. Depois de recusado o 
benefício, ca o associado impedido de futuras reclamações;

 e) O associado é totalmente responsável pela conservação do 
carro reserva, devendo arcar com todos os encargos e danos ocorridos 
no período em que estiver gozando do benefício;

 Parágrafo único.  As situações de amparo acima indicadas 
não poderão ser exigidas pelo associado quando estiver 
INADIMPLENTE com qualquer obrigação, por falta de 
comunicação no prazo estabelecido neste regulamento na 
ocorrência de furto ou roubo, omissão ou inexatidão de 
informações ou informações fraudulentas prestadas, quando 
firmar acordos de qualquer natureza, relacionadas ao evento, 
sem a anuência prévia da associação, não instalar ou comprovar a 
instalação do equipamento bloqueador ou rastreador, salvo as 
hipóteses que houver a inexigibilidade, iniciar qualquer 
reparação do veículo sem a autorização da associação, 
ultrapassar o prazo decadencial de 08 (oito) meses para requerer 
o amparo- o associado tem até oito meses, a contar do evento 

Depois de regularizado junto à locadora a MAXCAR tem no mínimo 48 
(quarenta e oito) horas para providenciar a liberação do carro reserva 
ao associado, sendo agendado e liberado conforme a disponibilidade 
de veículos da locadora;
 c) O associado poderá gozar se necessário, do benefício por 
12(doze) vezes ao ano, sendo apenas uma utilização a cada mês, o 
benefício tem a vigência de 30 (trinta) dias da última utilização, no caso 
da não utilização do benefício neste período é automaticamente 
renovado para os próximos 30 (trinta) dias, não gerando o direito ao 
associado de prolongar ou acumular os dias corridos de carro reserva 
por evento e por mês;
 d) Será oferecido o veículo popular de diversas marcas e em 
perfeitas condições de uso, não sendo disponibilizada motocicleta 
reserva ou veículo com adaptações. O associado que tenha interesse de 
veículo “completo”, utilitário ou com adaptações deverá arcar com a 
diferença de valores. 
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CAPÍTULO IV

 Art. 30. NÃO SERÃO OBJETOS DE BENEFÍCIOS 
OFERECIDOS PELA ASSOCIAÇÃO OS DANOS ENUMERADOS 
ABAIXO, POR ESTA RAZÃO SOLICITAMOS A LEITURA ATENTA 
PARA OS INCISOS A SEGUIR. É DE SUMA IMPORTÂNCIA A 
OBSERVAÇÃO DESTES PARA GARANTIR SUA PLENA SATISFAÇÃO 
COMO ASSOCIADO E EVITAR TRANSTORNOS: 

para requerer o amparo - ou no caso de descumprimento de 
qualquer regra deste regulamento ou estatuto.

 I – Despesas ocorridas por incêndio, salvo nas hipóteses 
descritas no Art. 29, inciso III;

SITUAÇÕES NÃO AMPARADAS PELO SOCORRO MÚTUO

 III – Despesas ocorridas a título de responsabilidade civil 
facultativa, lucros cessantes, danos emergentes, danos pessoais, 
corporais e morais referente o associado, terceiros e aos 
ocupantes do veículo;
 IV- Despesas ocorridas decorrentes da inobservância ao 
Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções do DENATRAN ou 
DETRAN, como dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar 

 II - Não estão amparadas, mesmo que fazendo parte do 
veículo no momento da inspeção, despesas com acessórios como:  
Equipamentos de som, imagem (DVD, tela LCD, minitelevisor), 
equipamento e cilindros de combustíveis alternativos como GNV; 
acessórios como suspensão a ar e pneumáticas, rodas especiais 
(somente rodas originais de fabrica quando se tratar de rodas 
liga-leve) motores especiais (adaptados), faixas, antenas, 
películas protetoras, estribos, capotas de fibra, alumínio e lona, 
aerofólios, engate e acessórios diversos que não fazem parte da 
originalidade do veiculo. Será realizada a verificação pelo 
número do chassi ou características do veículo fornecidas pelo 
fabricante.

 VI - Quaisquer atos de hostilidade ou guerra, tumultos, 
motins, comoção civil, sabotagem, vingança contra o associado ou 
alguém que esteja dentro de seu veículo, vandalismo ou 
emboscada contra o associado ou alguém que esteja no veículo. 
Também não será objeto de amparo a despesa gerada quando o 
associado utilizar o veículo para fuga de autoridade pública ou 
inimigo.
 VII - Radiação de qualquer tipo, poluição, contaminação e 
vazamento;

 IX - Despesas ocorridas por ato de autoridade pública, 
salvo para evitar propagação de danos protegidos; 
 X - Despesas ocorridas por negligência do associado, 
arrendatário ou cessionário na utilização do veículo, bem como na 
adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los 
durante ou após a ocorrência de qualquer dano ao veiculo; 

 VIII – Despesas ocorridas por furacões, ciclones, 
terremotos, erupções vulcânicas, enchentes, alagamentos, chuva 
de granizo, quedas de árvores, postes e outros eventos causados 
pela natureza; 

 XI - Despesas ocorridas  por atos praticados em estado de 
insanidade mental ou sob o efeito de bebidas alcoólicas e/ou 
tóxicas.

com a mesma suspensa, ou ainda, não ter habilitação adequada 
conforme categoria do veículo, utilizar inadequadamente o 
veículo com relação a lotações de passageiros, dimensão, peso e 
acondicionamento de carga transportada, colidir ou ser colidido, 
estando comprovada a utilização de bebida alcoólica ou 
substancia tóxica, através de exames laboratoriais, vídeo, fotos, 
equipamentos (bafômetro), testemunhas do local do acidente ou 
certificado por autoridade pública;
 V – Despesas ocorridas com o desgaste natural ou pelo uso, 
deterioração gradativa e vício próprio, defeito de fabricação, 
defeito mecânico ou da instalação elétrica do veículo, vibrações, 
corrosão, ferrugem, umidade e chuva; 

 XII - Despesas ocorridas a título de lucros cessantes e danos 
emergentes direta ou indiretamente da paralisação do veículo do 
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 XVIII - As avarias que forem previamente constatadas e 
relacionadas na inspeção inicial do veículo do associado, nos 
sinistros de danos materiais parciais;

 XIII - Despesas ocorridas quando em trânsito por estradas 
ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou de areias fofas 
ou movediças;

 XXII - Veículos com pneus sem condições de trafego, abaixo 
das especificações mínimas permitidas pelo fabricante, pneus 

 XIX - Quando promover reparos de avarias sofridas no 
veículo cadastrado de modo inapropriado ou sem a autorização 
da associação, qualquer reparo de lanternagem, pintura, 
mecânica a ser feito no veículo, deve ser informado, sob pena de 
perder o amparo. A associação não realizará o pagamento de 
notas fiscais ou recibos de consertos não autorizados 
previamente.

 XIV - Despesas ocorridas a carga transportada ou pessoas 
transportadas em locais não especificamente destinados e 
apropriados a tal fim;

 XVI - Despesas ocorridas durante a participação do veículo 
em competições, apostas, prova de velocidade, inclusive treinos 
preparatórios;
 XVII - Despesas ocorridas com multas impostas ao 
associado e despesas de qualquer natureza relativa a ações e 
processos criminais;

 XXI - Veículos rebaixados, com molas cortadas ou qualquer 
outra alteração na estrutura original do veículo não estarão 
protegidos, salvos os autorizados pela associação e regularizados 
junto ao DETRAN antes da filiação;

 XV - Despesas ocorridas com o veículo do associado fora do 
território nacional ou em reservas ambientais e indígenas não 
abertas ao público;

 XX - Danos causados por guerra, revolução e ocorrências 
semelhantes, ou seja, contingências que atinjam de forma maciça 
a população regional, local ou nacional;

associado ou terceiro, mesmo quando em consequência de 
situação amparada pela associação;

 XXIII – Despesas decorrentes de apropriação indébita 
(veículo entregue a alguém e não devolvido), evicção (perder a 
propriedade, a posse ou o uso em razão de uma decisão judicial 
ou de um ato administrativo), estelionato ou atos contrários à lei, 
imprudentes ou desnecessários com objetivo de fraudar o 
amparo;

 XXVII – Não haverá o amparo quando despesa ocorrida for 
causada por dolo do condutor, ou seja, quando por vontade 
própria tiver a intenção de causar o dano;
 XXVIII – Na hipótese de veículo blindado, o amparo nunca 
se estenderá a blindagem;

recapados ou riscados, bem como outros fatores de segurança do 
veículo, como freios e suspensão em condições precárias. Estes 
itens de segurança poderão ser utilizados como negativa de 
amparo quando guardarem nexo com evento;

 XXVI – Quando não optado pelo associado no momento da 
filiação, não terá, em nenhuma hipótese, o amparo do grupo 
quaisquer danos causados a terceiros ou assistência 24h. As 
situações de amparo da assistência e danos a terceiros são 
definidas pela pessoa jurídica responsável, sendo informado o 
associado de forma prévia sobre os limites e direitos, bem como 
entregue documento escrito com as normas em linguagem 
simples;

 XXV – Despesas ocorridas originada por roubo, furto ou 
danos matérias cometidos por sócios, cônjuges, irmão (a), 
companheiro (a), ascendentes ou descendentes do associado ou 
da empresa associada;

 XXIX - Despesas ocorridas que não guardam relação com a 
dinâmica/vestígios do acidente;

 XXIV – Despesas ocorridas exclusivamente causadas a 
pintura, motor ou parte elétrica do veículo;

 XXX – Não será custeado pela MAXCAR, despesas para 
confecção de novas placas, ficando a encargo do associado a 
responsabilidade de solicitação e custas referente à nova placa. 
Do mesmo modo, ficará a cargo do associado as despesas e 
trâmite referente a regularização do veículo junto ao DETRAN nos 
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 XXXVI - Nos casos de roubo, furto ou apropriação indébita 
do veículo ou subtração por qualquer meio, não haverá proteção 
a terceiros pelos danos provocados durante o deslocamento 
posterior a posse ilícita;

 XXXVIII - Travamento do motor, cambio, diferencial, por 
motivo de falta de óleo ou de água;

 XXXV - No caso de veículos equipados com rastreador ou 
aparelho antifurto bloqueador, caso a associação tenha requerido 
o reparo e o associado não realizado ou caso tenha sido removido 
pelo associado sem aviso prévio ou permissão da associação;

 XXXIV – Os veículos que possuírem equipamento ou 
cilindros de combustível alternativo sem o certificado de 
segurança do IMETRO não terão o amparo, também não terá o 
amparo quando este equipamento for causador do dano ou 
incêndio;

caso de inscrição de monta.
 XXXI - Despesas ocorridas originadas por adaptações ou 
modificações feitas pelo associado, como exemplo danos no 
assoalho por rebaixamento, problemas de alinhamento e 
balanceamento em razão de cortes de molas entre outros. 
 XXXII – Despesa ocorrida quando o veículo do associado for 
submerso em rio, lago ou no mar no momento de embarque e 
desembarque de canoa, lancha, moto aquática etc;

 XXXVII - Despesas ocorridas quando o veículo cadastrado 
estiver sendo rebocado por veículo não apropriado a esse fim, ou 
em operação de içamento ou descida;

 XXXIII – Despesa ocorrida no momento de travessia, 
entrada e descida de balsa;

CAPÍTULO V
DA INSTITUIÇÃO DO CAIXA DE PECÚLIO

 XXXXI – Documentos do veículo. 

 §2º. Não havendo beneciários nem indicação do associado, na 
forma do parágrafo anterior, o pecúlio será pago, proporcionalmente, 
aos herdeiros, de acordo com a legislação civil.

 Art. 31. A Caixa de Pecúlio tem por nalidade o pagamento do 
pecúlio ao beneciário do associado em caso de falecimento deste em 
virtude de acidente de trânsito.

 § 1º. Os beneciários serão, sucessivamente, o cônjuge, desde 
que não esteja separado judicialmente, os lhos e, na falta destes, quem 
o associado tiver indicado, e a (o) companheira (o).

 Art. 32. A contribuição mensal para Caixa de Pecúlio será no 
valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos).

 §1º. A beneciário terá direito ao valor de R$ 1.800,00 (hum mil 
e oitocentos reais), sendo pago após entrega de documentação e no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

 §2º. A Associação manterá em conta bancária vinculada de 
poupança, ou outra aplicação mais rentável, o depósito das quantias 
oriundas da arrecadação prevista neste artigo.

 §3º. Nenhum pecúlio será pago se, na data do óbito, o falecido 
não mais tivesse a condição de associado ou se estiver inadimplente com 
qualquer obrigação junto à associação.

 §3º. O direito ao pecúlio está subordinado ao prazo de carência 
de 06 (seis) meses de contribuição.

 §4º. O direito ao pecúlio terá como fato gerador o falecimento 
do associado em caso de acidente de trânsito, ou seja, tal benefício não 
se estende a outras hipóteses de morte.
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 VII- Não iniciar a reparação do veículo ou celebrar acordos de 

 IV - O associado deve tomar todas as providências ao seu 
alcance para proteger o veículo acidentado e evitar a agravar os 
prejuízos;
 V - Contribuir em todos os esforços para que a associação seja 
ressarcida de prejuízos causados por terceiros;
 VI - Informar de imediato as autoridades policiais e no prazo 
máximo de 30 (trinta) minutos para MAXCAR em caso de 
desaparecimento, roubo ou furto do veículo, registrando o ocorrido por 
meio de boletim de ocorrência e no caso de colisão comunicar escrito a 
MAXCAR, relatando completa e minuciosamente o fato, mencionando 
dia, hora, local, circunstância do acidente, nome, endereço e carteira de 
habilitação de quem dirigia o veículo, nome e endereço de testemunhas 
e providência de ordem policial tomada.

CAPÍTULO VI

 Art. 33. São deveres do associado, além dos indicados no 
estatuto:

DOS DEVERES DO ASSOCIADO

 I - Agir com lealdade e boa-fé com os demais associados e com a 
MAXCAR, sempre velando pelo seu regular funcionamento e buscando 
alcançar os ns institucionais;

 III - Dar imediato conhecimento, por escrito, a MAXCAR, caso 
haja, a mudança de domicílio, alteração na forma de utilização ou 
característica do veículo, transferência de propriedade ou mudança do 
valor do veículo na tabela FIPE, ocorrendo a transferência de 
propriedade e não for comunicado por escrito, em caso de dano, a 
MAXCAR não oferecerá amparo o novo proprietário não associado.

 II - Cumprir todas as normas estabelecidas no estatuto social e 
neste regulamento, bem como outras a serem expedidas formalmente 
pela Diretoria Executiva, pagar em dia os valores das mensalidades e 
serviços contratados e manter o veículo em bom estado de conservação 
e funcionamento;

 Art. 35. Este regulamento entra em vigor a partir do ano de dois 
mil e dezenove, revogando por completo o regulamento anterior, sendo 
obrigatório seu cumprimento por todos associados da associação.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 36. O associado declara pleno conhecimento de todas as 
normas contidas neste Regulamento da MAXCAR e que aceitam todas as 
condições aqui estabelecidas, sendo de sua plena responsabilidade o 
acompanhamento das regras do regulamento interno em vigor.

 Art. 34. Com o pagamento dos benefícios previstos, a MAXCAR, 
cará sub-rogada (Art. 346, III do Código Civil), até o limite pago, em 
todos os direitos e ações do associado contra aquele que por ato, fato ou 
omissão tenham causado prejuízos ou para eles contribuído.

qualquer natureza referente ao evento sem a autorização e anuência da 
MAXCAR.

CAPÍTULO VII

 Art. 37. Os casos omissos ou de negativa de evento serão 
analisados em primeira instância pela Diretoria Executiva e, em segunda 
instância, pela Assembleia Geral.

REGULAMENTO   INTERNO REGULAMENTO   INTERNO
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Eu___________________________________________________________
______________________nacionalidade_________________, estado civil 
_____________________, prossão _____________________, portador 
do CPF n°. _______________________________, Carteira de Identidade 
nº. _______________________________ residente e domiciliado na 
_____________________________________________________________
____________________________________________________________, 
pelo presente Termo de Ciência e Responsabilidade, declaro que fui 
informado previamente sobre as normas da MAXCAR e que tenho pleno 
conhecimento do presente Regulamento Interno, principalmente 
quanto as normas limitadoras de direitos como depreciações, 
carências, eventos não amparados (art. 30 do RI), ajuda 
participativa (Art. 20 do RI), utilização de pelas usadas e similares 
e que o amparo terá início depois de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados da assinatura do Termo de Adesão (Art. 7º do RI).

 Declaro ter sido informado antes da filiação e que tenho 
conhecimento de que a MAXCAR é uma associação de socorro 
mútuo, ou seja, realizam entre os associados a divisão de suas 
despesas pretérita, tendo base legal na Constituição Federal e 
Código Civil, não se confundindo, em nenhuma hipótese, com 
seguro empresarial, portanto tenho plena ciência que a MAXCAR 
é regida pelas leis referente à associações civis, estatuto e 
regulamento interno.

 Outrossim, declaro ter sido informado no momento da 
filiação e tenho plena ciência que caso esteja inadimplente não 
terei direito a nenhum amparo do socorro mútuo da MAXCAR. 
Considerando inadimplente e de pleno direito em mora, 
independente de notificação ou interpelação, quando não pagar 
a minha mensalidade (obrigação positiva e líquida) na data do 
vencimento (termo).

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

REGULAMENTO   INTERNO REGULAMENTO   INTERNO

____________________________________________________

Manual da Assistência e Cartão do 0800 
(   ) Sim (   ) Não

Goiânia, _______ de ______________________ de 20 _____.

Regulamento de danos a terceiros 

Associado (a)

(   ) Sim (   ) Não

(   ) Sim (   ) Não

Por derradeiro, declaro ter recebido em mãos o Regulamento Interno 
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 Somente após a referida vistoria poderá ser realizado a liação 
do associado e inclusão do seu veículo no grupo de socorro mútuo.

ANEXO I 

 A tabela raridades foi desenvolvida para associados que 
possuem veículos que não consta na tabela de referência ( FIPE) para 
pesquisa de valores. Incluem-se nesse quesito os veículos em perfeito 
estado de conservação e manutenção.

GRUPO DOS VEÍCULOS - RARIDADES

 Será avaliada o modo de amparo ao associado, no que tange 
seu bem material cadastrado no socorro mútuo (veículo) com prévio 
cadastro, aprovada pela Diretoria, não podendo ser incluso nesse grupo 
de rateio os veículos antigos apenas pela idade de fabricação, que esteja 
devidamente em condições de conservação.

 Na vistoria da associação serão analisados os seguintes itens:

*Mecânica, *elétrica, *suspensão, *estofamentos e *lataria.

 Sabendo do tempo de fabricação e peculiaridades de cada 
veículo antigo, em caso de amparo das despesas ocorridas  por colisão, 
ca ciente o associado que será recuperado as peças que assim forem 
possíveis e caso não seja possível a recuperação, o prazo de reparo ca 
condicionado ao tempo que levar para encontra a peça necessária, 
devido diculdade de encontrá-la no mercado.

 Caso o prazo de reparo que superior a 180 dias, pode a 
diretoria optar pelo amparo integral ao associado ou, caso esse deseje, 
poderá aguardar até que seja encontrada a peça, desde que realizado 
termo especíco junto com o associado, o qual constará prazos e 
condições.

REGULAMENTO   INTERNO REGULAMENTO   INTERNO

 O amparo integral nesses casos é Limitado ao valor de  70% da 
avaliação do veículo no momento da  liação.

 Em caso de incêndio somente terá cobertura se o ocorrido se der 
por colisão, não sendo coberto em caso isolado. Limitando o valor de 
indenização a 70% da avaliação do veículo na liação.

TABELA HONRA A 3º

 A tabela honra a 3º foi desenvolvida para veículos cuja situação 
não seja possível de inclusão nas demais tabelas. Nesse modelo inclui o 
amparo ao terceiros no que tange as despesas geradas pelo associado,  
caso este seja o responsável pelo evento.

 A cota de participação para requerer o amparo será estabelecida 
conforme a “FIPE do terceiro”. Não podendo ser inferior ao valor mínimo 
conforme tabela.

 Será disponibilizado o guincho no evento apenas se contratado 
no ato da liação.

 Será obrigação do terceiro disponibilizar o veículo para 
orçamentos nas ocinas indicadas pela MAXCAR assim que solicitado.
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REGULAMENTO   INTERNO REGULAMENTO   INTERNO

Tabela de Veículos Aceitos e Cota de Participação Tabela de Veículos Aceitos e Cota de Participação

MONTADORA
PARTICIPAÇÃO

% MÍNIMO

Asia Motors

Audi

Auto Escola

BMW

Cherry

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

MODELO ACEITAÇÃO

Todos

Todos

VERIFICAR MODELO

2010 em diante

Todos

C3

Xsara Picasso

Xsara Hatch

C5

Air Cross

C4 Pallas

C4 Picasso

Argo

Cronos

Doblo

Fiorino

Grand Siena

Idea

Linea

Palio

Palio Wekend

Punto

Siena

Stilo

Strada Adventure ou Loker

Strada

Toro

Uno

SIM

SIM

VERIFICAR

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

7

8

7

8

8

5

5

5

7

6

8

8

5

6

5

4

5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

7

4

R$ 1.800,00

R$ 3.000,00

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 3.000,00

R$ 1.200,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 2.400,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 1.500,00

R$ 800,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 1.500,00

R$ 800,00

R$ 1.000,00

R$ 1.200,00

R$ 800,00

R$ 1.200,00

R$ 1.800,00

R$ 1.000,00

R$ 3.000,00

R$ 800,00

TABELA 2019

MONTADORA
PARTICIPAÇÃO

% MÍNIMO

Fiat

Fiat

Fiat

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

GMC

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

MODELO ACEITAÇÃO

Bravo

Mobi

Freemont (SUV)

F-250

Courier

EDGE

EcoSport

Fiesta

New Fiesta

Focus

Fusion modelo até 2012

Fusion modelo 2013 acima

Ka

Ranger

F-100

F-1000

3500

Agile

Astra

Celta

Classic

Cruze

Cobalt

Corsa

Meriva

Montana

Onix

Prisma

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

7

6

8

7

5

5

5

4

7

6

6

6

4

7

5

5

5

5

6

4

4

7

5

4

5

5

5

6

R$ 2.000,00

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00

R$ 2.400,00

R$ 1.200,00

R$ 2.000,00

R$ 1.500,00

R$ 800,00

R$ 2.000,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00

R$ 800,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 1.200,00

R$ 1.800,00

R$ 800,00

R$ 800,00

R$ 2.400,00

R$ 1.800,00

R$ 800,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00
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REGULAMENTO   INTERNO REGULAMENTO   INTERNO

Tabela de Veículos Aceitos e Cota de Participação Tabela de Veículos Aceitos e Cota de Participação

MONTADORA
PARTICIPAÇÃO

% MÍNIMO

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

Hafei

Hafei

Hafei

Honda

Honda

Honda

Honda

Honda

Honda

Honda

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

MODELO ACEITAÇÃO

S-10

S-10 Blazer

Spin

Vectra

Za�ra

D-20

Silverado

Tracker

Sonic

Captiva (SUV)

Towner Pickup

Towner Furgão

Towner Cabine Dupla

City

Civic

Fit

HRV (SUV)

WRU (SUV)

Accord

CRV (SUV)

Hb 20

Tucson

I30

Veloster

Azera

Elantra

Ix35

HR

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

7

7

5

6

6

7

7

7

7

7

6

6

6

5

5

5

7

7

7

7

5

7

6

7

8

8

8

8

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 1.200,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 3.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.400,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 1.200,00

R$ 1.800,00

R$ 1.200,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.000,00

R$ 2.400,00

R$ 1.500,00

R$ 1.800,00

R$ 1.800,00

R$ 2.400,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

TABELA 2019

MONTADORA
PARTICIPAÇÃO

% MÍNIMO

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Jac

Jeep

Jeep

Kia Motors

Kia Motors

Kia Motors

Kia Motors

Kia Motors

Kia Motors

Kia Motors

Kia Motors

Kia Motors

Kia Motors

Kia Motors

Mahindra

Mahindra

Mahindra

Mercedes Benz

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

MODELO ACEITAÇÃO

Sonata

Creta

Santa Fé (SUV)

Vera Cruz (SUV)

Jac

Renegade (SUV)

Compass

Cerato

Sportage

Soul

Picanto

Sorento (SUV)

Cadenza

Carens

Carnival

Bongo

Mohave

Optima

Cabine Dupla

Pick-up

Scorpio

Todos

ASX (SUV)

L-200

Pajero Sport (SUV)

Pajero TR4 (SUV)

Pajero Dakar (SUV)

Lancer

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

8

8

8

8

7

7

7

6

7

6

5

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 1.800,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.400,00

R$ 2.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.400,00

R$ 3.500,00

R$ 2.500,00

R$ 3.500,00

R$ 2.500,00

R$ 4.000,00

R$ 3.500,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 3.000,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.000,00

R$ 2.400,00

R$ 2.000,00
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REGULAMENTO   INTERNO REGULAMENTO   INTERNO

Tabela de Veículos Aceitos e Cota de Participação Tabela de Veículos Aceitos e Cota de Participação

MONTADORA
PARTICIPAÇÃO

% MÍNIMO
MODELO ACEITAÇÃO

Todos 

Kicks (SUV)

March

Versa

Sentra

Tiida

Frontier

LIvinia

Gran Livinia

208

206

207

307

308

408

Hoggar

504

306

Partner

3008

Duster (SUV)

Oroch

Captu

Clio

Fluence

Logan

Sandero

Scenic

Symbol

Kangoo

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

8

7

6

6

6

6

7

6

6

5

5

5

6

6

6

5

7

7

7

8

6

6

7

5

8

5

5

5

5

5

R$ 4.000,00

R$ 2.400,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 2.400,00

R$ 1.800,00

R$ 1.800,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 1.200,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.400,00

R$ 1.200,00

R$ 2.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.200,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

Mini Cooper

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault TABELA 2019

MONTADORA
PARTICIPAÇÃO

% MÍNIMO

Renault

Renault

Sangyoug

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Troller

Volvo

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

MODELO ACEITAÇÃO

Kwid

Megane

Todos

Hilux

SW4 (SUV)

Corolla

Etios

Yaris

Rav 4

T-4

Todos

Bora

Passat Alemão

Amarok

Spacefox

SpaceCross

Crossfox

Fox

Golf

Gol

Kombi

Parati

Polo

Saveiro Cross

Jetta

Saveiro

Up

Virtus

Voyage

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

5

7

8

7

7

5

5

7

7

7

8

7

7

7

5

5

5

4

7

4

5

5

5

7

7

5

5

6

4

R$ 1.800,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 2.000,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 2.400,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 800,00

R$ 1.800,00

R$ 800,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 1.800,00

R$ 2.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 800,00



MONTADORA
PARTICIPAÇÃO

% MÍNIMO

BMW

Dodge

Fiat

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

Kia Motors

Kia Motors

Subaru

Suzuki

MODELO ACEITAÇÃO

Demais Modelos

Todos

500

Lumina

Malibu

Quoris

Tinger

Impreza Todos

Vitara Todos

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ATENÇÃO!
Veículos de LOCADORA,
TÁXI, UBER e Similares,

veri�car modelos. 
Participação Mínima R$ 2.000,00

MONTADORA
PARTICIPAÇÃO

% MÍNIMO
MODELO ACEITAÇÃO

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

GM-Chevrolet

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

VW-Volksvagen

Brava

Marea

Tipo

Linha Uno (Prêmio, Elba)

Linha 147 (147, Spazio outros)

Escort

Pampa

Mondeo

Corcel

Belina

A10

Bonanza

C20

Opala

Caravan

Chevette

Ipanema

Kadett

Monza

Omega

Vectra Quadrado

Gol Quadrado

Logus

Parati Quadrada

Passat

Quantum

Saveiro Quadrada

Santana

Voyage Quadrado

Fusca

Outras Raridades

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

RARIDADES

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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R$ 2.400,00
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R$ 2.400,00
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R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00
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Tabela de Veículos Aceitos e Cota de Participação
(Raridades) 

Tabela de Veículos - NÃO ACEITOS
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 Parágrafo único. Os benefícios indicados nesse regulamento só 
poderão ser gozados se o associado estiver adimplente. Será 
considerado inadimplente o associado que não realizar o pagamento do 

 O grupo assumirá restritamente os prejuízos indicados de forma 
expressa nesse regulamento, portanto restringe aos valores aqui 
indicados e condições.

CAPÍTULO VIII
DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS
PARA O SOCORRO MÚTUO

 Art. 1º Para o programa de socorro mútuo ao associado que 
causar danos a veículo de terceiros, este deve, voluntariamente, no 
momento de sua liação indicar seu interesse na participação do 
referido grupo de rateio, incluindo na cha de liação. Essa forma de 
amparo consiste na possibilidade de ratear, exclusivamente entre os 
participantes, os prejuízos que associado causar a terceiro.

MÚTUO AO ASSOCIADO QUE CAUSAR
DANOS A TERCEIRO

REGULAMENTO INTERNO DE SOCORRO

PREÂMBULO

 Senhor (a) Associado (a) este Regulamento Interno estabelece as 
regras para usufruir do amparo do grupo nas hipótese em que causar 
danos a veículo de terceiros, razão que torna imprescindível a sua leitura 
e compreensão. Para usufruir do socorro mútuo realizado pela 
associação é necessário o cumprimento de todas as regras aqui 
determinadas e pelos comunicados e portarias, sancionados pela 
Diretoria Executiva e levada ao conhecimento dos associados pelo mural 
de avisos e através de publicação no site.
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 Art. 3º - Ao integrar esse grupo de socorro mútuo o associado 
terá que honrar um valor mensal referente a manutenção administrativa 
e a divisão dos prejuízos já calculados, que ocorreram no mês anterior. 
Esse valor é variável, pois depende da aferição das despesas ocorridas.

 Art. 4º - O valor de amparo na hipótese de danos matérias ao 
terceiro é de R$ 30.000,00 (trinta mil) ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), dependendo da escolha do associado no momento de liação ao 
grupo de rateio.

boleto na data de vencimento, sendo constituído em mora no primeiro 
dia após o vencimento, independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial.

 Art. 2º O amparo começa depois de 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas a partir da manifestação de interesse por escrito do associado.

 Parágrafo primeiro – A ASSOCIAÇÃO TAL se restringe aos limites 
máximos indicados no artigo acima, portanto, em nenhuma hipótese 
fará a indenização superior. Para car o mais claro possível, caso o 
associado, por meio de sua conduta, cause um dano a terceiro e este 
seja superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a associação cará 
responsável apenas pelo limite em que se comprometeu ratear, sendo a 
parte superior e outros fatos ligados a extensão do dano de exclusiva 
responsabilidade do causador dos danos.

 Parágrafo segundo – Na hipótese de dano integral, será obtida o 
valor por meio da tabela FIPE pelo ano da fabricação do veículo, (Ex: Gol 
2015/2016, será utilizado o ano de 2015, sendo o modelo 2016 
apenas um referencial para alteração da versão do veículo), depois do 
rateio é realizado o pagamento dos danos ao terceiro.

 Art. 5º - Os danos materiais parciais são aqueles que não atingir 
ou ultrapassar 70% (setenta por cento) do valor do veículo, obtido pela 
Tabela FIPE, além de restringir ao limite máximo indicado no art. 4º, deve 
respeitar as seguintes regras:
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 VIII – A reposição de peças será feita conforme as características 
originais do veículo, não abrangendo acessórios ou demais 

 V- A associação não se responsabiliza pela demora de 
fornecedores no envio de peças especicas, as quais devem ser enviadas 
de outro Estado ou importadas. Na hipótese em que for vericada a 
diculdade na aquisição de peças para reposição, em razão da 
especialidade do veículo, será informado ao interessado a eventual 
demora.
 VI- Quando ocorrer a substituição as peças substituídas 
pertencerão à associação.VII - Caso o terceiro deseje o reparo do veículo 
em ocina de sua indicação, a associação fará os orçamentos para o 
reparo do veículo, se o valor do orçamento obtido pela associação for 
menor do que o aferido no estabelecimento escolhido pelo terceiro, este 
arcará com a diferença e terá de car em acordo de que a qualidade do 
serviço prestado é de responsabilidade da ocina escolhida, o 
fornecimento das peças ocorrerá por conta da associação, a ocina terá 
de faturar os serviços prestados à associação para todo dia 25 (vinte e 
cinco) de cada mês ,com vencimento para 30 (trinta) dias após o 
fechamento e a ocina deve estar ativa com suas obrigações scais, 
emitir nota scal.

 IV  -  A  reparação dos  danos  parc ia i s  se rá  fe i ta , 
preferencialmente, com a reposição de peças originais, caso o veículo 
esteja coberto pela garantia total do fabricante. Poderão ser utilizadas 
para substituição das peças danicadas, peças originais usadas ou 
similares produzidas no mercado, desde que não comprometam a 
segurança e a utilização do veículo. Veículos com mais de 10 (dez) anos 
de fabricação será dado prioridade na recuperação das partes 
danicadas.

 I – A autorização de conserto será feita depois de efetuados os 
devidos orçamentos e entregue toda a documentação prevista nesse 
regulamento.

 III - A associação providenciará o conserto do veículo danicado, 
em ocina referenciada, contra recibo ou nota scal do serviço.

 II – O valor da indenização parcial será feita com base nos custos 
das partes, peças e materiais a substituir, bem como da mão de obra 
necessária para reparação ou substituição.
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 I - O dano tenha ocorrido dentro do prazo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de aquisição do veículo pela nota scal;

 XI – A garantia do conserto obedecerá o prazo legal ou a 
indicada pela ocina que realizou o conserto.

 Art. 6º. Haverá pagamento do benefício integral de acordo com 
avaliação a ser feita pela associação quando o montante para 
reparação atingir ou ultrapassar 70% (setenta por cento) do valor obtido 
pela Tabela FIPE, pelo ano de fabricação do veículo, na data do evento 
danoso.

 II - Caberá a Diretoria da associação a escolha de beneciar 
integralmente o valor do veículo ou de promover o conserto do mesmo 
em caso de danos parciais, sempre observando o melhor interesse 

 IX – O prazo de conserto de danos parciais serão de 20 (vinte) a 
150 (cento e cinquenta) dias, dependendo da extensão dos danos. A 
estipulação do prazo será feita pela ocina, sendo as causas de força 
maior que alterar o prazo informadas ao terceiro.

modicações. As característica terão como base as indicadas pelo 
número do chassi.

 X – No ato da entrega o terceiro terá que realizar um test-drive no 
veículo e assinar o termo de quitação.

 XII – Somente as partes afetadas pelo evento danoso serão 
consertadas ou trocadas. A análise será feita com base no boletim de 
ocorrência, croqui e consulta a agente especializado, logo, as partes que 
não guardam nexo não serão objeto de amparo.

 §1º A pesquisa na tabela FIPE será realizada com base no ano de 
fabricação do veículo e não no ano modelo do veículo. Ex: Gol 
2014/2015 o ano de referência e 2014, sendo o modelo 2015 apenas 
um referencial para alteração da versão do veículo.

 §2º Veículos novos (0 km), o pagamento do benefício 
corresponderá ao valor especicado na nota scal, desde que satisfeitos 
todos os itens abaixo e restrito ao valor máximo de amparo indicado no 
art. 4º.
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 §3º Quando vericado que o veículo do terceiro for sinistrado 
(indicado no DETRAN), será realizada a depreciação no patamar de 
30% (trinta por cento).

econômico do grupo.

CAPÍTULO IX

 VI - Eventos danosos decorrentes da inobservância ao Código de 
Trânsito Brasileiro, Resoluções do DENATRAN ou DETRAN, como dirigir 
sem possuir carteira de habilitação ou estar com a mesma suspensa, ou 
ainda, não ter habilitação adequada conforme categoria do veículo, 
utilizar inadequadamente o veículo com relação a lotações de 
passageiros, dimensão, peso e acondicionamento de carga 
transportada, ocasionados pelo associado, seus prepostos, 
representantes ou empregados, colidir ou ser colidido, estando 
comprovada sua embriaguez, através de exames laboratoriais, 
autoridade policial, equipamentos (bafômetro), testemunhas do local do 
acidente;

 II – Quaisquer danos causados aos passageiros ou animais, o 
amparo é apenas aos danos materiais do veículo do terceiro;

SITUAÇÕES NÃO AMPARADAS PELA ASSOCIAÇÃO

 I – Condutas do associado que cause danos a terceiro que não 
advinda de acidente de trânsito;

 IV- Lucros cessantes e danos emergentes;
 V – Pensionamento por morte ou invalidez permanente;

 Art. 7º. Não serão objetos do socorro mútuo os danos 
enumerados abaixo, por esta razão, solicitamos a leitura atenta para os 
incisos a seguir. É de suma importância à observação destes, para 
garantir sua plena satisfação como associado e evitar futuros 
transtornos:

 III – Danos corporais, estéticos e morais;
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 XVIII - Desvalorização do veículo em razão da remarcação do 
chassi, bem como, qualquer outra forma de depreciação que venha a 
sofrer em decorrência do evento danoso;

 XV – Danos a partes do veículo não atingidas no acidente de 
trânsito;

 XII - Danos ocorridos com o veículo do associado fora do 
território nacional;

 XVII - Danos causados quando comprovar que o veículo do 
associado estava com pneus sem condições de trafego, abaixo das 
especicações mínimas permitidas pelo fabricante, pneus recapados, 
bem como outros fatores de segurança do veículo, como freios e 
suspensão em condições precárias.

 XIII - Perdas e danos ocorridos durante a participação do 
veículo em competições, apostas, provas de velocidade, inclusive 
treinos preparatórios;

 XX - Danos causados por queda ou deslizamento de carga, 
soltura de pneus ou partes do veículo;

 XIX – Danos que o associado causar a pais, lhos, cônjuge, 
companheiro (a), namorado (a), irmãos ou quaisquer pessoas que que 
tenham mesma residência ou dependência econômica;

 XIV - Multas impostas ao associado e despesas de qualquer 
natureza relativa a ações, processos criminais e valores administrativos 
junto ao DENTRAN ou outro órgão de trânsito;

 VII - Desgaste natural ou pelo uso, deterioração gradativa e vício 
próprio, defeito de fabricação, defeito mecânico, da instalação elétrica 
do veículo, vibrações, corrosão, ferrugem, umidade e chuva;
 VIII – Ato de autoridade pública, salvo para evitar propagação de 
danos protegidos;
 IX - Atos praticados em estado de insanidade mental ou sob o 
efeito de bebidas alcoólicas e/ou tóxicas.X - Danos ocorridos quando em 
trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou 
de areias fofas ou movediças;
 XI - Danos causados a carga transportada ou pessoas 
transportadas em locais não especicamente destinados e apropriados 
a tal m;
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 XXVII – Despesa arcada pelo terceiro referente guincho, prancha, 
reboque, cambão, munck.

 XXIX – Acordos realizado entre associado e terceiro sem o 
consentimento da associação, mesmo que realizado pela justiça móvel.

 XXVI –. Despesa arcada pelo terceiro referente a táxi, moto táxi, 
hotel, pousadas, telefonia;

 XXIV – Danos causados a equipamentos eletrônicos ou quaisquer 
outros bens que não fazem parte integrante do veículo;

 XXVIII – Danos excedente ao limite máximo indicado no art.4º;

 XXX – Carro ou moto reserva ou qualquer outro meio de 
locomoção para o terceiro;

 XXIII – Perdas ou danos decorrentes de apropriação indébita ou 
estelionato;

 XXII - Danos cometidos por sócios do associado ou da empresa 
associada;

 XXV – Não estão amparados os acessórios diversos que não 
fazem parte da originalidade do veículo, bem como equipamento e 
cilindros de combustíveis alternativos como GNV, suspensão a ar e 
pneumáticas, rodas modicadas ou motores especiais (adaptados);

 XXI - Responsabilidades assumidas pelo associados decorrentes 
de contratos ou convenções;

 XXXIII - Não haverá o amparo quando o dano for causado por 
dolo do condutor, ou seja, quando por vontade própria tiver a intenção 
de causar o dano;
 XXX IV  -  Danos  que não guardam re lação com a 
dinâmica/vestígios do acidente.

 XXXI – Danos causados por reboques acoplados ou engatados 
no veículo do associado. Será amparado pelo grupo somente os danos 
causados diretamente pelo veículo cadastrado;
 XXXII - Na hipótese de veículo blindado, o amparo nunca se 
estenderá a blindagem;
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 Art. 8º. Para iniciar o benefício é obrigatório ao terceiro e 
associado a comunicação por escrito a associação, anexado os 
seguintes documentos:

DO PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO OU REPARO

 I - Cópia do CRLV- (Certicado de Registro e Licenciamento do 
Veículo) em dia;
 II- Comprovante de residência (última conta de telefone ou de 
luz);

CAPÍTULO X

 §1º Os documentos necessários para o ressarcimento de 
prejuízos em caso de danos parciais são:

 g) Chave original e reserva do veículo;

 III- Boletim de ocorrência;

 I - Pessoa Física:

 §2º Em caso de benefício integral são:

 f) Cópia do CPF e Identidade do proprietário;

 b) Comprovante de residência (última conta de telefone ou de 
luz) do proprietário;
 c) CRV (Certicado de Registro de Veículo) original, devidamente  
preenchido a favor da associação ou de quem está indicar, assinado e 
com rma reconhecida por verdadeiro;
 d) CRLV (Certicado de Registro e Licenciamento do Veículo) 
original, com a prova de quitação do Seguro Obrigatório e IPVA dos 
02 (dois) últimos anos de licenciamento;

 IV- Cópia da CNH válida do condutor do veículo no momento do 
dano veicular.

 e) Boletim de Ocorrência original ou cópia autenticada;

 a) Cópia da CNH válida do condutor do veículo;
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 II - Pessoa Jurídica

 e) Chave original e reserva do veículo;

 e) Certidão negativa de furto e multa do veículo;

 g) Cópia do Contrato ou Estatuto Social, com últimas alterações 
contratuais (autenticado);

 h) Manual do proprietário;

 i) Caso o veículo seja nanciado ou arrendado, deve ainda ser 
providenciada a liberação do bem (originais), com rma reconhecida 
das assinaturas.

 b) CRLV (Certicado de Registro e Licenciamento do Veículo) 
original, com a prova de quitação do Seguro Obrigatório e IPVA dos dois 
últimos anos de licenciamento;
 c) Boletim de Ocorrência original ou cópia autenticada;

 h) Nota scal de venda à associação, quando o objeto social da 
empresa for indústria, comércio, importação, exportação etc. (Prestação 
de serviço e Leasing não necessita emitir esta Nota Fiscal);

 d) Manual do proprietário;

 j) Procuração pública outorgando poderes a ASSOCIAÇÃO TAL 
para quitar, receber e vender o veículo objeto do dano.
Art. 9º. No ato da comunicação é obrigação do terceiro deixar o veículo 
disponível para análise.

 j) Se o dano veicular tenha ocorrido a partir do 1° (primeiro) dia 
do ano, o IPVA deste ano em vigor deverá ser quitado;

 a) CRV (Certicado de Registro de Veículo) original, devidamente 
preenchido a favor da associação ou de quem está indicar, assinado e 
com rma reconhecida por verdadeiro;

 d) Cópia da Carteira de habilitação do condutor do veículo; 
válida;

 Art. 10. Qualquer pagamento de benefício será realizado 

 i) Certidão negativa de furto e multa do veículo.

 f) Cópia do cartão do CNPJ;

 K) Procuração pública outorgando poderes a ASSOCIAÇÃO TAL 
para quitar, receber e vender o veículo objeto do dano.
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mediante apresentação dos documentos requeridos pela associação. 
Caberá à Diretoria Executiva a escolha do pagamento integral do valor 
do veículo ou de promover o conserto em caso de danos parciais, 
sempre observando o melhor interesse econômico do grupo e 
percentual indicado no art. 5º e 6º.

 §1º Se a nanceira aceite apenas a quitação do saldo devedor 
integral e este, devido a encargos forem superiores ao valor que o 
associado tem a receber (Tabela FIPE), este deverá pagar a diferença a 
instituição nanceira.

 Art. 12. Caso o veículo seja alienado a alguma instituição 
nanceira, a associação pagará o valor correspondente diretamente à 
nanceira, não arcando com juros, taxas administrativas ou qualquer 
outra taxa incidente que a nanceira venha inserir. Depois do 
pagamento a nanceira, o saldo remanescente será pago ao terceiro.

 Art. 11. O terceiro deverá providenciar a procuração pública, 
outorgando poderes para ASSOCIAÇÃO TAL se o veículo não estiver em 
nome do terceiro, este deverá providenciar uma procuração pública do 
atual proprietário do veículo, registrada em cartório, outorgando 
poderes para quitar, receber e vender, para que o pagamento seja 
efetuado, caso contrário o pagamento cará suspenso até entrega da 
documentação.

 Art. 13. O veículo objeto em ação judicial ou procedimento 
administrativo terá o benefício suspenso até que seja resolvida tal 

 §2º O terceiro poderá realizar o pagamento total do débito junto 
à nanceira, situação que a associação fará o pagamento do valor 
obtido pela tabela FIPE diretamente terceiro depois de provado a 
referida quitação e com o veículo sem qualquer alienação.

 Parágrafo único – Após a entrega de toda a documentação a 
associação terá um prazo de 7(sete) dias úteis para fazer a autorização 
ou negativa da amparo.
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 Art. 17. Este regulamento entra em vigor a partir do mês de 
outubro de dois mil e dezessete, sendo obrigatório seu 
cumprimento por todos associados. Com a vigência do novo 
regulamento, revogam-se por completo as regras contidas na versão 
anterior.

 Art. 14. A associação com anuência do terceiro poderá substituir 
o veículo, preferencialmente por outro com as mesmas características 
(ano/modelo/cor/potência) sempre respeitando o valor cadastrado pela 
FIPE, a substituição do bem junto ao banco ou nanceira e de 
responsabilidade exclusiva do terceiro.Art. 15. No caso de morte do 
condutor/terceiro a indenização ou reparado serão liberados apenas 
com a escritura do inventário ou alvará judicial.

CAPÍTULO XI

 Art. 18. O associado declara que foi informado previamente 
sobre as normas desta forma de amparo e que leu e têm pleno 
conhecimento de do presente Regulamento e que aceita todas as 
condições aqui estabelecidas, bem como declara que tem conhecimento 
que as regras foram criadas para atender aos ns sociais a que se 
destina e às exigências do bem comum.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 16. Na hipótese de dano integral, depois de entregue toda a 
documentação, a associação terá prazo de 90 (noventa) dias para 
realizar o pagamento ao terceiro.

pendência. O pagamento será feito somente depois de decisão nal do 
órgão administrativo ou judicial.

 Art. 19. O regulamento poderá ser alterado a qualquer 
momento de acordo com a necessidade do grupo e em conformidade 
com Estatuto Social, sendo disponível ao associado à versão atualizada, 
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 Art. 20. Os casos omissos ou de negativa de indenização ou 
reparo serão analisados em primeira instância pela Diretoria Executiva e 
em segunda instância pela Assembléia Geral.

por meio do site ou na sede da associação. Sendo de responsabilidade 
do associado o acompanhamento das regras do regulamento interno 
em vigor.
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