Regras e
Condições
Comerciais
Carsystem Plus

CARSYSTEM + SEGURO
CARRO E MOTO

Porque escolher
o Plano de
Dupla Proteção
Carsystem Plus
O plano Carsystem Plus é a escolha perfeita
para quem quer ter o seu veículo
duplamente protegido, porque oferece
todas as vantagens do Rastreador Veicular
com Monitoramento 24h e Serviço de Busca
e Recuperação em todo Brasil mais Garantia
de Recebimento contra roubo e furto em
caso de não recuperação. Tenha seu veículo
de volta ou receba até 100% da Tabela FIPE.
A disponibilidade de Plano e cobertura é
liberada via sistema e não pode ser alterada.

O que você precisa
saber sobre o
Rastreador Veicular
com Garantia contra
roubo e furto em caso
de não recuperação
A Carsystem aceita veículos de passeio e
utilitários com até 30 anos, e motos com
até 10 anos de idade. A aceitação ocorre via
consulta sistêmica.
O veículo estará coberto a partir da
instalação do equipamento rastreador.
A simples transmissão da proposta não dá
direito a cobertura de Garantia contra roubo
e furto em caso de não recuperação, uma
vez que é necessário ter o equipamento
Carsystem instalado e ativado para que o
serviço de monitoramento veicular possa
ser prestado.

Em caso de roubo ou furto sem
recuperação, você recebe até os seguintes
percentuais e valores:

TABELA FIPE

LIMITE

Carro

100%

R$ 50.000,00

Moto

100%

R$ 10.000,00

Caso ocorra o sinistro, você aciona a Central
de Emergência 24h da Carsystem que entra
imediatamente em ação para localizar e
recuperar o seu veículo. Não havendo
sucesso na operação ou se for localizado
somente o chassi/quadro ou incendiado
com 85% de perda ou mais, você não fica no
prejuízo, recebe os valores citados acima.

Instalação
Para garantir sua Proteção Veicular,
é necessário que você realize o primeiro
pagamento e instale o equipamento.
Sem que estas etapas estejam finalizadas
o seu veículo ainda não estará protegido.
A Carsystem possui lojas exclusivas para
fazer a instalação e a manutenção do seu
equipamento, com profissionais treinados
para cuidar de seu Rastreador Veicular
Carsystem.
Além de contar com toda essa estrutura,
você pode fazer a instalação no conforto da
sua residência, marcando uma visita técnica
em nossa Central de Atendimento.
A instalação não será executada caso o
veículo presente na vistoria não seja o
mesmo cadastrado no ato da compra.

Cadastramento de Senha
Após a Instalação do seu Rastreador Veicular,
você deverá acessar a Área do Cliente no site
da Carsystem para cadastrar sua senha para
roubo e furto e aplicativo, a fim de poder ter
acesso a vários serviços na palma da sua mão.

Manutenção:
Teste Obrigatório de
Funcionamento do
Rastreador Veicular
Os testes devem ser feitos obrigatoriamente
uma vez ao mês.
A verificação é simples: basta ligar em nossa
Central de Atendimento:

4003-4113
11 91071-2877
Chame no WhatsAppp

O teste também pode ser realizado via
Aplicativo ou até mesmo pelo site:

carsystem.com/area
Para efetuar o teste, o veículo precisa estar
ligado e, após o envio do comando, o sistema
retorna uma mensagem de confirmação.
Para receber um outro comando de teste,
caso queira, o usuário deverá desligar e ligar
o automóvel novamente, ficando ciente de

que, de acordo com o contrato, os testes
excedentes serão cobrados.
Faça o Teste Mensal para você se certificar
que seu Rastreador Veicular está
funcionando normalmente. A não realização
do Teste Mensal implica na perda da garantia
de recebimento em caso de roubo ou furto
sem recuperação do veículo.

Pagamento em Dia
Mantenha o pagamento do monitoramento
em dia para evitar a suspensão dos serviços.

Atualização de Cadastro
Através da nossa Central de Atendimento,
cadastre todos que costumam dirigir seu
veículo, informando nome, CPF e RG. Caso
troque o veículo ou mude a titularidade, é de
extrema importância informar a Central de
Atendimento para concluir a transferência.

Manutenção da Parte Elétrica
Sempre verifique as condições elétricas do
seu veículo (bateria, alternador, aterramento
e outros componentes elétricos), porque
as más condições podem danificar o seu
Rastreador Veicular Carsystem.
Antes de realizar reparos elétricos que
precisem desligar a bateria, informe a
Central para desativar o sistema e não
causar danos ao Rastreador Veicular
Carsystem.

Para ter acesso ao contrato:
clique neste link

Em caso de roubo,
ligue para:

0800-772-7271

Carsystem.com
/CarsystemOficial
/Carsystem.oficial

