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a) Ressarcimento dos danos materiais causados ao veículo de terceiros pelo veículo

associado, ao terceiro exclusivamente, limitado ao valor de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais), sendo o Associado motocicleta o benecio para terceiro é

limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(Benefício contratado) Ressarcimento dos danos materiais causados ao veículo de

terceiros pelo veículo associado, ao terceiro exclusivamente, limitado ao valor de

R$ 100.000,00 (cem mil reais). (Benefício contratado).



b)  Assistência 24 horas de 1000 km (500km de ida e 500km de volta) em todo o território
nacional, uma utilização mês. (Benefício contratado); 
Assistência 24 com horas km ilimitado em todo o território nacional, uma utilização mês.
(benefício contratado).

Despesas Médico-Hospitalares (DMH), sofridas em razão do acidente causado pelo condutor
do veículo associado, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).(Benefício contratado)
Despesas Médico-Hospitalares (DMH), sofridas em razão do acidente causado pelo condutor do
veículo associado, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).(Benefício contratado)

















A repartição dos prejuízos será limitada ao valor máximo de R$110.000,00

(cento e dez mil reais) para cada veículo cadastrado no PAM.





























O associado/usuário poderá solicitar, junto à SOMASP, o período de utilização do  carro

reserva, que pode ser de 15/30 dias.(Benefício contratado)
O associado/usuário poderá solicitar, junto à SOMASP, o período de utilização do carro reserva,
que pode ser utilizado até a indenizado em caso de roubo/furto ou perda total, ou em caso de
colisão até o reparo do veículo ser concluído. (Benefício contratado)





ASSISTÊNCIA 24h - Brasil

0800 771 6033
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