COTA DE PARTICIPAÇÃO ZERO
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 (Boletim de
ocorrência, comunicado de acidente, CNH, CRLV 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:
Não há cota de participação.

Normas:
1. Produto destinado somente para automoveis e motocicletas. Não incluso veiculos
importados.
2. A contratação deste produto isentará o associado ha pagar a cota de participação em
casos de possivel acionamento de evento, onde a Lions será a responsavel pelo pagamento
integral dos custos do reparo do veículo junto à oficina credenciada.
3. Para o acionamento e utilização deste produto pelo associado, o custo do reparo tem
que ser maior que a cota de participação para o reparo do veículo.
4. Este produto poderá ser acionado e utilizado pelo associado em até duas vezes no periodo
de 12 meses. Caso ocorra o terceiro acionamento no periodo de 12 meses o cota de
participação deverá ser paga normalmente conforme previsto em regulamento.
5. Para veículo já cadastrado na proteção que contrate este produto posterior a ativação, tera
carencia de 90 dias para possivel acionamento para utilização desta cobertura. O produto não

pode ser utilizado para eventos anteriores a sua contratação.
5.1 Em relação ao associado que no momento da ativação já tenha contratado este produto,
em caso de acionamento não haverá carencia para a utilização desta cobertura.
6. Este produto isentará o associado ha pagar a cota de participação para acionamento de
eventos de indenização integral ou parcial (motivos: colisão, furto, roubo, fenômenos da
natureza ou PT).
7. Além das normas descritas neste documento, também seram aplicadas as normas cabiveis
previstas no regulamento disponivel no site da Lions.
8. Produto não é compativel com veiculso tipo truck, pick up, vans/micro-ônibus e acima de 20
anos.

Vigência:
A partir de 27/05/21

