TETO SOLAR OU PANORÂMICO
Para acionar a proteção LIONS:
O primeiro passo é acessar o nosso site www.lionspv.com.br e em seguida, clicar em “BATEU O
CARRO? CLIQUE AQUI” no canto superior direito.
Aparecerão duas opções: “Preciso comunicar nova ocorrência” (para veículos e motos) e “Se
você deseja abrir ou acessar um sinistro de caminhões, clique aqui” (para caminhões).
Feita a opção, preencha os campos necessários e anexe os documentos e fotos (CNH, CRLV,
veículo completo incluindo a placa e avarias do associado e terceiro) solicitadas.
Pronto, você acionou a sua proteção!

O nosso prazo de análise:
Depois de acionada, a LIONS tem até 7 (sete) dias úteis para analisar o caso e retornar ao
Associado.
O prazo começa a ser contado a partir do dia seguinte ao recebimento de toda a
documentação solicitada — por isso é importante seguir todas as orientações!

Cota de Participação:
O associado pagará 30% (trinta por cento) do valor do reparo diretamente ao prestador de
serviço.

Normas:
Fica limitado a uma troca de vidro do teto solar ou panorâmico em consequência de quebras
acidentais ocorridas exclusivamente com o vidro pelo período de 12 (doze) meses;
Não será coberto em caso de ocorrência de evento de roubo / furto ou incêndio do veículo;
Os vidros instalados pelos fornecedores da Associação são produzidos de acordo com os
padrões de qualidade estabelecidos pelo fabricante do veículo, mas o fornecedor da
Associação não está obrigado a incluir logomarca do fabricante ou qualquer marca, desenho
ou serigrafia que remeta ao fabricante no(s) vidro(s) substituto(s).
Caso não existam s fornecedores cadastrados para a realização da troca do vidro na cidade
do Associado, a Associação se resguarda no direito de fazer o reembolso do valor dentro dos
limites da autorização emitida.
Em caso de inclusão posterior deste item (teto solar ou panorâmico) em relação à data de
adesão, fica ajustada a carência de 90 (noventa) dias para o direito de utilização da mesma.
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