A Protecção Jurídica Automóvel destina-se a todos os Sócios do ACP que queiram uma
gestão activa dos acidentes e danos que tiver e em que não for culpado, para além do
aconselhamento jurídico já prestado pelo Club.
Ao subscrever este seguro fica com direito ao pagamento de honorários de advogado e
das custas de um tribunal ou de um Centro de Arbitragem se for necessário e em caso de conflito.
Além de intervirem principalmente nos acidentes de viação, negociámos uma extensão também
para a reclamação dos danos materiais que sofrer em situações fora de um acidente de viação
como por exemplo:






Danos causados por buracos, tampas de esgoto levantadas ou obras mal sinalizadas
(reclamação tem de ser feita junto da Câmara Municipal ou da entidade responsável pela
obra)
Danos causados por animais ou objectos nas Auto-Estradas.
Conflitos com oficinas por reparações defeituosas.
Danos causados quando o seu carro não estiver em circulação como por exemplo numa
lavagem automática, ou se cair algum objecto de uma obra ou cimento, uma árvore ou
placard de publicidade.

Muitos destes conflitos terão de ser regularizados inclusivamente através de um
advogado e esta apólice permite ao Sócio do ACP ter acesso a advogados sem o pagamento dos
honorários e custas em tribunal.
Outras situações
Mas este serviço pode ainda ser muito útil ao Sócio do ACP em situações como:
 Negociação e correcta valorização das perdas totais;
 Negociação e correcta valorização das indemnizações pelas paralisações;
 Reclamação dos Danos Corporais e Defesa Penal
 Intervenção quando o terceiro responsável não tiver seguro válido.
Assim, além de ficar garantida a sua Responsabilidade pela apólice obrigatória quando é culpado,
com este seguro complementar vai garantir também a sua defesa quando não tiver culpa e
necessitar de ir reclamar os seus danos e prejuízos a quem lhos causou.
Preço: 20,00€ (Anual)
Para mais informações contacte o ACP Mediação de Seguros.

