
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, com sede à _________________  
______________________, na cidade de __________________, doravante denominada, _________________  
______________________, e o Sr. (a) (___________________________________________), inscrito no CPF/CNPJ 
sob o nº ________________________, nº de registro da CNH ____________________, doravante denominado 
ASSOCIADO, tendo em vista o acordo firmado (de adesão espontânea ao Programa de Proteção Veicular), vêm de 
comum acordo celebrar o presente termo de compromisso nas condições e cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nos casos em que o veículo protegido pelo Programa de Proteção Veicular for 
roubado ou furtado, deve o ASSOCIADO verificar/garantir junto ao DETRAN se o respectivo impedimento foi 
devidamente realizado.  
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o veículo não esteja com o impedimento, o ASSOCIADO deve providenciá-lo junto ao 
DETRAN/órgãos competentes, observando que sem a inserção da respectiva restrição ao veículo, não será possível 
dar continuidade ao processo de reembolso/reparo de avarias, oferecidos pela ___________________.  

CLÁUSULA SEGUNDA: Conforme disposto no regulamento do Programa de Proteção Veicular, nos casos de 
perda total ou furto/roubo sem recuperação do veículo protegido, o mesmo passa a ser propriedade da  
_________________________, sendo que o reembolso somente será realizado após a entrega de toda a 
documentação exigida e com todos os documentos desembaraçados junto ao DETRAN/órgãos competentes, ou seja, 
liberados para a transferência de propriedade para ______________________________  
PARÁGRAFO ÚNICO: O reembolso somente será realizado em observância à CLÁUSULA SEGUNDA e dentro dos 
prazos determinados no regulamento do Programa de Proteção Veicular  

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos casos de furto/roubo com recuperação, a _____________ deverá realizar a 
recuperação das avarias decorrentes do evento, em observância à vistoria prévia e pagamento da cota de 
participação, o bem será devolvido ao ASSOCIADO.  

CLÁUSULA QUARTA: O ASSOCIADO responderá em juízo pelos danos ocasionados pelo descumprimento 
deste termo de compromisso e do disposto no regulamento do Programa de Proteção Veicular, assim como por 
qualquer ato que inviabilize a transferência de propriedade do veículo para _________________  

CLÁUSULA QUINTA: As partes por estarem devidamente ajustadas com as condições aqui estipuladas, 
assinam o presente TERMO DE COMPROMISSO em duas vias de igual teor, para que o mesmo produza seus 
efeitos legais. 
 
Rio de Janeiro, _________ de ______________________ de 20____. 
 
 
_______________________________ _______________________________  
RESPONSÁVEL ASSOCIADO 
 
Testemunhas: 
 
_______________________________ _______________________________  
NOME NOME  
CPF: CPF: 
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