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Regulamento da Campanha 
Black Friday da Bradesco Auto RE 

 
 Os clientes que contratarem o Bradesco Seguro Auto¹ de 19 a 26/11, período da ação, 

ganharão os serviços de Super Martelinho² e Reparo Rápido². 

 O benefício será concedido na contratação da cobertura básica compreensiva para: 

 Veículos do tipo passeio e picapes; 

 Seguros individuais; 

 Seguros novos e renovações; e 

 Veículos elegíveis ao programa Repare Fácil. 

 Serão elegíveis à campanha os veículos cujas características de seguro e segurado 

forem as mesmas que se enquadram na oferta do Programa Repare Fácil². 

 Apenas serão contempladas cotações com data de 1º cálculo³ e efetivação dentro do 

período da promoção e da validade do cálculo. 

 As emissões dos seguros efetivados na Black Friday poderão ocorrer a qualquer 

tempo, sem a perda do referido benefício.  

 Os serviços ofertados serão válidos durante a vigência da apólice, respeitados os 

limites de utilização e as franquias aplicadas. 

 

¹ Com exceção de endossos e do produto Frota. 

² Verifique as restrições e condições de atendimento nas Condições Gerais do Programa Repare Fácil. 

³ As cotações possuem validade de 8 dias corridos.  
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BRADESCO SEGURO AUTO 

GUIA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

 

 

SUPER MARTELINHO – Nº 125 

 

1. Objeto e âmbito geográfico 

O Super Martelinho garante, em todo o território nacional, a prestação dos serviços para 

desamassar pequenos danos na lataria do veículo segurado, sem pintura ou repintura da 

peça.  É uma técnica de reparo artesanal e sensível, executada por profissionais altamente 

especializados, que consiste na aplicação de pequenas batidas na parte interna da lataria, 

para retomar sua forma original. 

As despesas dos serviços relativas ao Super Martelinho estão sujeitas à participação do 

segurado, estipulada na apólice. 

 

2. Empresa Prestadora de Serviços 

A solicitação e o agendamento poderão ser efetuados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

durante todo o ano, e o serviço será realizado pela empresa prestadora indicada pela 

Seguradora, sempre em horário comercial. 

 

3. Condições de Atendimento 

- As solicitações de serviço deverão ser efetuadas por meio da Central de Relacionamento da 

Bradesco Seguros, e todo o serviço será executado pela prestadora de serviço indicada pela 

Seguradora. Não serão reembolsados os serviços prestados sem prévia autorização ou 

efetuados fora da Rede de Atendimento. 

- O horário disponível para atendimento telefônico é de segunda a sábado das 08h às 20h 

(exceto feriados nacionais);  

- O atendimento ao Segurado será efetuado no horário comercial, de segunda a sexta-feira, 

das 08h horas às 17h, de acordo com características do calendário de feriados e do horário 

comercial de cada local de atendimento; 

- O serviço consiste na aplicação de pequenas batidas, utilizando ferramentas específicas 

(martelinho leve) na parte interna do amassado para retornar a lataria ao estado original; 

- Reparo de amassados pequenos (até 10 cm de diâmetro) e médios (de 11 a 30 cm), nos 

quais não há vincos muito profundos, tampouco remoção da pintura;  
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- Haverá a participação do segurado para execução do serviço, cujo valor está estipulado na 

apólice (por peça reparada, com até 5 (cinco) pontos de amassado), comprimento ou 

diâmetro do dano: Inferior a 10 cm ou entre 11 e 30 cm; 

- Caso o serviço envolva a participação do segurado em mais de uma vez, será aplicado um 

desconto de 30% na participação de menor valor. Ou seja, havendo diversas participações 

para o mesmo serviço, o segurado pagará integralmente o maior valor de uma determinada 

peça e terá 30% de desconto nas demais participações. 

 

4. Exclusões e Limitações 

4.1 Limitações 

- O uso do serviço está limitado a 4 (quatro) utilizações por vigência da apólice; 

- Entende-se por utilização cada atendimento realizado, independente da quantidade de 

serviços executados em cada atendimento; 

- Haverá a participação do segurado por cada peça reparada. Serão reparados, no máximo, 

cinco pontos de amassados por peça. Acima de 5 (cinco) pontos na peça, haverá nova 

participação do segurado; 

- O uso do serviço objeto dessa cláusula não garante a utilização do carro reserva (se 

contratado). 

4.2 Exclusões 

- Caminhões, Ônibus, Tratores, Triciclos, Motos e Máquinas de Construção;  

- Veículos especiais, de colecionador ou transformados (aqueles modificados do projeto 

original e off roads);  

- Veículos importados esportivos, tais como: Ferrari, Porsche e Maserati, entre outros;  

- Veículos com valores de mercado (tabela FIPE) maiores do que R$ 500.000,00;  

- Veículos utilizados como lotação, transporte coletivo ou similares;  

- Veículos Blindados;  

- Roubo ou furto da peça (o serviço não será realizado se a peça não estiver instalada no 

veículo);  

- Amassados que, mesmo estando dentro da especificação prevista nesse serviço, 

apresentem danos na pintura ou possam acarretar danos na pintura;  

- Amassados que, mesmo estando dentro da especificação nesse serviço, se encontrem em 

locais sem acesso para a realização do reparo;  

- Amassados que impossibilitem um reparo com perfeição;  

- Amassados em partes interiores dos veículos;  

- Amassados em cima de faixas ou adesivos;  

- Amassados em componentes ou peças plásticas;  
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- Amassados em componentes ou peças de alumínio;  

- Amassados com comprimento ou diâmetro superior a 30 cm;  

- Amassados ocasionados por vandalismo, motim ou mau uso do equipamento, bem como 

danos decorrentes de tumultos e situações de desordem pública em geral, assim como 

todos os danos causados por inundações, enchentes, precipitação de granizo, fraudes e 

situações correlatas;  

- Troca de peças de lataria de veículos;  

- Pintura ou repintura de peças de lataria de veículos;  

- Situações específicas não listadas, nas quais, após a análise especializada de um 

profissional habilitado, seja verificada a impossibilidade técnica da execução do serviço.  

 

5. Obrigações do Segurado 

O Segurado deverá acionar o serviço por meio da Central de Relacionamento da Bradesco 

Seguros. 

 

REPARO RÁPIDO – Nº 126 

 

1. Objeto e âmbito geográfico 

O Reparo Rápido garante, em todo o território nacional, a prestação dos serviços de reparo 

de arranhados e/ou amassados na lataria externa ou para-choque do veículo segurado, que 

tiverem até 50 cm de diâmetro, que desamassa a lataria e aplica uma nova pintura de alta 

qualidade. 

As despesas dos serviços relativas ao Reparo Rápido estão sujeitas à participação do 

segurado, estipulada na apólice. 

 

2. Empresa Prestadora de Serviços 

A solicitação e o agendamento poderão ser efetuados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

durante todo o ano, e o serviço será realizado pela empresa prestadora indicada pela 

Seguradora, sempre em horário comercial. 

 

3. Condições de Atendimento 

As solicitações de serviço deverão ser efetuadas por meio da Central de Relacionamento da 

Bradesco Seguros, e todo o serviço será executado pela prestadora de serviço indicada pela 

Seguradora. Não serão reembolsados os serviços prestados sem prévia autorização ou 

efetuados fora da Rede de Atendimento. 
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- O horário disponível para atendimento telefônico é de segunda a sábado das 08h às 20h 

(exceto feriados nacionais);  

- O atendimento ao Segurado será efetuado no horário comercial, de segunda a sexta-feira, 

das 08h horas às 17h, de acordo com características do calendário de feriados e do horário 

comercial de cada local de atendimento; 

- O serviço consiste no reparo de arranhados e/ou amassados na lataria externa ou para-

choque dos veículos, que tiverem até 50 cm de diâmetro, com pintura de alta qualidade e 

execução em até 4 horas;  

- Fabricação da tinta no momento e no local do serviço;  

- Sistema de ajuste de cor que possibilita pintar veículos de 50 mil tonalidades diferentes; 

- Haverá a participação do segurado para execução do serviço, cujo valor está estipulado, na 

apólice (por peça reparada), conforme comprimento ou diâmetro do dano: Inferior a 15 cm 

ou entre 16 e 50 cm. 

 

4. Exclusões e Limitações 

4.1 Limitações 

- O uso do serviço está limitado a 2 (duas) utilizações por vigência da apólice; 

- Entende-se por utilização cada atendimento realizado, independente da quantidade de 

serviços executados em cada atendimento; 

- A cada utilização, haverá a participação do segurado por cada peça reparada. Será 

reparado somente um dano por peça. Havendo mais de um dano na peça a ser reparada, 

haverá nova participação do segurado. 

- O uso do serviço objeto dessa cláusula não garante a utilização do carro reserva (se 

contratado). 

4.2 Exclusões 

- Caminhões, Ônibus, Tratores, Triciclos, Motos e Máquinas de Construção;  

- Veículos especiais, de colecionador ou transformados (aqueles modificados do projeto 

original e Off Roads);  

- Veículos importados esportivos, tais como: Ferrari, Porsche e Maserati, entre outros;  

- Veículos com valores de mercado (tabela FIPE) maiores do que R$ 500.000,00;  

- Veículos utilizados como lotação, transporte coletivo ou similares;  

- Veículos blindados;  

- Roubo ou furto da peça (o serviço não será realizado se a peça não estiver instalada no 

veículo);  

- Troca de peças de lataria do veículo;  

- Danos estruturais, peças desalinhadas e danos em quinas de peças;  
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- Amassados: em partes interiores dos veículos, sob faixas ou adesivos, em componentes ou 

peças plásticas, em componentes ou peças de alumínio ou cromadas, com comprimento ou 

diâmetro superior a 50 cm;  

- Amassados ocasionados por vandalismo, motim ou mau uso do equipamento, bem como 

danos decorrentes de tumultos e situações de desordem pública em geral, assim como 

todos os danos causados por inundações, enchentes, precipitação de granizo, fraudes e 

situações correlatas;  

- Reparos que exijam a desmontagem de peças e soldas;  

- Reparos em peças que apresentem rasgos;  

- Situações específicas não listadas nas quais, após análise especializada de profissional 

habilitado, seja verificada a impossibilidade técnica da execução do serviço, devidamente 

justificada. 

 

5. Obrigações do Segurado 

O Segurado deverá acionar o serviço por meio da Central de Relacionamento da Bradesco 

Seguros. 


