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Proposta número: 141/2013 

 
           - Condições Gerais: 

 Esta proposta é parte integrante do contrato de locação que será firmado entre os conveniados 
deste instituto; 

 KM LIVRE; 
 Manutenção preventiva por desgaste natural e corretiva (salvo mau uso) por conta da locadora; 
 Local de entrega/devolução: Rio de janeiro/RJ; 
 Assistência 24 horas em todo território nacional; 
 Coberturas de casco: Cobertura TOTAL obrigatória com participação de franquia de até 10% 

(dez por cento) para os casos de colisão, incêndio parcial e de 20% (vinte por cento) para os 
casos de roubo, furto ou perda total. Percentuais sobre o veículo zero KM (tabela do fabricante) 
dos veículos locados; 

 Cobertura à terceiros: Danos materiais  até o limite de R$ 20.000,00 ( Vinte mil reais) e danos 
corporais  até o limite de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais). Mediante co-participação de R$ 
750,00 (setecentos e cinqüenta reais) por bens de terceiros envolvidos; 

 Danos pessoais à passageiros (APP) conforme DPVAT; 

 Não há cobertura para danos morais à terceiros; 
 Todas as coberturas contratadas serão válidas mediante a apresentação do boletim de 

ocorrência policial.Não há coberturas para acessórios em geral (ex. calotas, pneus, radio, 
bancos, GPS e etc); 

 Prazo de entrega: A COMBINAR 

 Forma de Pagamento: CARTÃO DE CRÉDITO (VISA, MASTERCARD, DINNERS), DÉBITO; 

 PRÉ-AUTORIZAÇÃO: Em cartão de crédito conforme categoria do veículo locado; 
 Taxa de entrega e devolução até 30kms e aeroportos: R$ 40,00 (Quarenta reais); 
 Validade da proposta: 180 DIAS APÓS EMISSÃO; 
 Mediante disponibilidade de frota. 

 

Agradecemos a sua preferência e colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos 

pelo e-mail: fernandoaguiar@aluguenovacar.com.br ou pelo telefone (21)-3518-8280. 

           Atenciosamente,  

           Fernando Aguiar 

           Diretor Comercial 
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