SUL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO DE BENEFÍCIOS
E PROTEÇÃO VEICULAR E FAMILIAR
Morro da Fumaça

48

3434-4374 |

48

99689-9307

Rua Vitório Pellegrin, 95 - De costa
Morro da Fumaça/SC - 88.830-000

0800 917-0005
Assistência 24 horas - 7 dias por semana

APRESENTAÇÃO
Bem-vindo à SUL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO
VEICULAR E FAMILIAR! Você agora é NOSSO ASSOCIADO podendo usufruir de vários
benefícios concedidos pela associação e seus parceiros.
Além dos benefícios que você e sua família podem usufruir, o seu veículo, moto ou
caminhão, faz parte do sistema mutualista e, por isso, pode contar com indenização em
caso de roubo, furto, bem como reparação de danos decorrentes de colisão e, também,
indenização por perda total.
A ASSOCIAÇÃO SUL é uma pessoa jurídica de direito privado, sem ﬁns lucrativos,
constituída pela união de todos os associados, não se tratando de empresa, de
instituição ﬁnanceira ou de seguradora, sendo regida pelo Estatuto Social, pelo
Regimento Interno e regulamentos.
As principais ﬁnalidades da associação e os benefícios oferecidos aos seus associados,
bem como algumas regras que regulam sua relação com a associação, serão
apresentados neste livreto. Por isso, é muito importante que você ASSOCIADO o leia
atentamente e esclareça suas dúvidas.
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1. Os objetivos da Associação

Os objetivos da ASSOCIAÇÃO SUL são aqueles previstos no art. 4º do Estatuto Social,
onde está registrado que a associação foi criada para organizar e promover todos os
tipos de benefícios que possam ser oferecidos às pessoas físicas e jurídicas,
proprietários de bens, particulares e comerciais, prestando-lhes assistência por meios
próprios ou através dos seus parceiros, sendo seus primordiais objetivos:
I - Angariar parcerias junto aos mais variados ramos de atividades mercantis, de
prestação de serviços e não mercantis, que possam ser convertidas em benefícios aos
associados;
II - Disponibilizar aos associados toda a gama de produtos e serviços relacionados ao
dia-a-dia das suas atividades;
III - Organizar e gerir sistemas operacionais e de dados que gerem benefícios para os
associados, tais como: contratação de seguros, aquisição de insumos, produtos, bens,
serviços, mão de obra, visando minimizar os custos das mais diversas operações que
possam ser úteis e ou necessárias aos associados;
IV - Promover a adoção de regras, normas e sistemas que possam beneﬁciar e
aperfeiçoar os métodos de trabalho, produtividade, processos tecnológicos e a
capacitação da mão de obra de seus associados;
V - Realizar pesquisa de mercado e outros aﬁns destinados a apresentar opções de
menor custo dos produtos e serviços úteis e necessários aos associados;
VI - Estabelecer intercâmbios e convênios com universidades e centros acadêmicos,
assim como com entidades governamentais e não governamentais;
VII - Proporcionar, diretamente ou através de convênios, contratos, parcerias e acordos,
a melhoria das condições e o desenvolvimento dos mais variados meios de proteção e
segurança aos associados e seus bens;
VIII - Oferecer programas de educação proﬁssional continuada na área de interesse dos
associados;
IX - Divulgar em todos os meios de comunicação assuntos de interesse dos associados e
da comunidade em geral, atendendo aos princípios do associativismo e mutualismo;
X - Representar seus associados na defesa de seus interesses perante as autoridades
administrativas e judiciárias, quando formalmente autorizado;
XI - Promover a integração com outras entidades e associações de classe ou setoriais,
que tenham interesses convergentes aos da associação e seus associados;
XII - Disseminar adequadamente as atividades da associação aos organismos públicos e
privados do País, assim como ao público em geral;
XIII - Incentivar, desenvolver e promover atividades artísticas, sociais, de difusão cultural
e ﬁlantrópica, bem como projetos comunitários, artísticos e culturais que tenham como
temática central questões de interesse dos associados;
XIV - Contribuir com ações de interesse público orientadas pelos princípios da
fraternidade, solidariedade e dignidade da pessoa humana;
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1. Os objetivos da Associação

XV - Apoiar projetos de leis e decisões administrativas que atendam aos interesses dos
associados e opor-se aos que lhe forem prejudiciais;
XVI - Promover a integração dos associados e concretizar os princípios da recíproca e
solidária colaboração entre todos, orientados aos princípios do associativismo e
mutualismo;
XVII - Desenvolver programa de proteção e preservação ambiental e sustentabilidade;
XVIII - Desenvolver programas de assistência social;
XIX - Promover o voluntariado;
XX - Desenvolver novos modelos experimentais não lucrativos de produção, comércio,
emprego e crédito;
XXI - Integrar seus programas e projetos com programas oﬁciais do setor
governamental;
XXII - Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia, bem
como outros valores universais.
Todos estes objetivos foram estabelecidos pelos associados e para os associados.
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2. Os benefícios que os
associados podem usufruir

Os associados da ASSOCIAÇÃO SUL podem escolher os benefícios que pretendem
usufruir e participar do sistema mutualista. Assim, além dos benefícios para você e sua
família, o seu veículo, moto ou caminhão, pode fazer parte do sistema mutualista e
contar com indenização em caso de roubo, furto, bem como reparação de danos
decorrentes de colisão ou indenização por perda total.
Nossas parcerias permitem que nossos associados possam escolher os seguintes
benefícios:
a) Reparação avulsa para faróis, vidros e parabrisa;
b) Reparação de danos parciais decorrentes de colisão;
c) Reparação dos prejuízos em caso de incêndio, roubo e furto e danos com perda total
do bem;
d) Assistência 24horas em caso de problemas elétricos e mecânicos não decorrentes de
colisão;
e) Remoção e deslocamento de veículos em caso de problemas elétricos e mecânicos
não decorrentes de colisão;
f) Assistência 24horas em caso de colisão;
g) Remoção e deslocamento de veículos em caso de colisão;
h) Sistema de rastreamento e localização de veículos;
i) Serviço de Taxi, transporte alterativo ou Uber, em caso de colisão;
j) Serviço de chaveiro para abertura de veículo;
k) Serviço de troca de pneu;
l) Serviços de socorro em caso de pane seca;
m) Carro reserva em caso de colisão, roubo, furto, granizo e incêndio;
* Utilização de carro reserva por 7 (sete) ou 15 (quinze) dias em caso de colisão, conforme
indicado por ele na data de cadastro;
n) Indenização do valor do veículo, moto ou caminhão no equivalente a 100% do valor
indicado pela tabela FIPE, sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) o valor
máximo do benefício;
* Veículos que tiveram sinistralidade de média e grande monta ou adquiridos em leilão
o valor da indenização será equivalente a 70% do valor indicado na tabela de referência
da FIPE;
o) Custeio de 50% dos reparos para para-brisa, faróis e nos veículos nacionais.
p) Reparação do prejuízo causado a terceiros em caso de colisão no valor de até R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais);
q) Descontos em várias instituições e proﬁssionais de saúde conveniados;
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2. Os benefícios que os
associados podem usufruir

* Lista dos parceiros no nosso site: www.sulprotecaoveicular.com.br
r) Descontos em produtos e serviços nos estabelecimentos conveniados;
* Lista dos parceiros em nosso site: www.sulprotecaoveicular.com.br
Em caso de danos ao veículo, decorrentes de colisão, o prazo para conserto é de até 90
(noventa) dias após a entrega dos documentos necessários.
Em caso danos, decorrentes de colisão, com perda total do veículo, ou roubo e furto, o
valor será reembolsado ao associado no prazo de até 90 (noventa) dias após a entrega
dos documentos necessários e sempre obedecendo aos critérios estabelecidos para o
rateio.
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3. Como fazer parte
da Associação

Como se trata de uma associação, o associado que pretende cadastrar seu veículo, moto
ou caminhão no sistema mutualista poderá solicitar sua integração ao grupo por meio
da indicação de outro associado.
Após a indicação, o associado deverá ﬁrmar ﬁcha de cadastro acompanhada da cópia
dos seguintes documentos:
I) Ficha de cadastro do associado, devidamente ﬁrmada e contendo o nome e
qualiﬁcação do interessado, bem como indicação dos benefícios que pretende usufruir
e dados complementares em relação aos benefícios pretendidos.
II) Documentos que devem acompanhar a ﬁcha de cadastro:
a) cópia da carteira de identidade se pessoa natural;
b) cópia do CPF se pessoa natural;
c) cópia do cartão do CNPJ, do contrato social e última alteração contratual, se for
pessoa jurídica;
d) comprovante de endereço para correspondência atualizado;
A documentação será analisada pela Diretoria Executiva e, preenchidos os requisitos, o
associado integrará o quadro e participará dos benefícios e obrigações decorrentes da
sua condição de associado.
Todas as comunicações da associação serão realizadas através de contato telefônico, Email, SMS, WhatsApp ou outro meio que atinja o objetivo de cientiﬁcar-lhe, sendo de
suma importância manter seus contatos atualizados perante a ASSOCIAÇÃO SUL.
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4. Os direitos do
Associado

No Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO SUL, os direitos dos associados são, dentre outros:
I – Participar das reuniões e solenidades sociais programadas para os associados;
II – Comparecer nas Assembleias Gerais e tomar parte nos trabalhos e deliberações;
III – Votar e ser votado para cargos eletivos nos termos deste Estatuto Social;
IV – Representar contra admissão de novos associados, desde que apresente provas que
justiﬁquem a sua representação;
V – Solicitar a convocação da Assembleia Geral nos moldes deste Estatuto Social;
VI – Recorrer à Diretoria Executiva sempre que se julgar prejudicado por ato, ação ou
omissão de membro da diretoria, funcionário ou associado da associação.
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5. As obrigações
do associado

O associado que integra a ASSOCIAÇÃO SUL deve agir com lealdade e boa-fé, cumprir
todas as normas estabelecidas nas normas da associação e contribuir para o alcance
dos objetivos sociais, contribuindo para o bom desempenho das atividades
associativas.
Pagar em dia os valores das mensalidades devidas, além de contribuir no prazo e na
forma estabelecida pela Diretoria Executiva em relação ao rateio de prejuízos causados
por danos aos veículos dos associados.
Nos casos de evento danoso do qual recaia o dever de reparação dos prejuízos ou
indenização, deve o associado buscar minimizar os danos, prestar todas as informações
e auxiliar a recuperação e ou localização do bem, descrevendo minuciosamente os fatos
e ou ocorrências quando for o caso de roubo ou furto.
Manter o veículo em bom estado de conservação.
Dar imediatamente conhecimento a ASSOCIAÇÃO SUL caso haja:
a) Mudança de domicílio;
b) Alteração na forma de utilização do veículo;
c) Transferência de propriedade;
d) Alteração das características do veículo.
O associado deve tomar as providências ao seu alcance para proteger o veículo
acidentado e evitar a agravação dos prejuízos.
Empenhar todos os esforços para ser ressarcido de prejuízos causados por terceiros.
Informar as autoridades policiais em caso de acidente, desaparecimento, roubo ou
furto do veículo associado no momento do evento.
Avisar imediatamente a ASSOCIAÇÃO SUL no caso de qualquer acidente com veículo,
incluindo furto ou roubo, relatando completa e minuciosamente o fato.
Todo boletim de ocorrência e/ou registro de ocorrência (cópias) deverá ser arquivado na
Associação, sendo de responsabilidade do associado providenciar a entrega do mesmo,
sob pena de não receber o valor da proteção do veículo.
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6. As contribuições
devidas pelos
associados

Os associados que pretendem usufruir dos benefícios da associação deverão contribuir
com o pagamento das contribuições mensalmente.
O associado deverá contribuir, inicialmente, com a contribuição de adesão e cadastro
para, após, iniciar as referentes ao sistema mutualista cobradas mensalmente.
As contribuições devidas pelos associados serão cobradas através de boletos bancários
emitidos pela SUL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO
VEICULAR E FAMILIAR, e serão encaminhados ao associado, conforme estabelecido
pela Diretoria Executiva.
O associado poderá pagar o boleto relativo às suas contribuições na data de vencimento
do boleto emitido.
Ultrapassado o prazo de vencimento, caso o associado não efetue o pagamento das
contribuições devidas, perderá o direito aos benefícios perante a associação,
independentemente de qualquer notiﬁcação judicial ou extrajudicial.
A contribuição de participação será devida em dobro quando o associado solicitar os
benefícios relativos aos bens e equipamentos cadastrados na associação mais de uma
vez no período de 12 (doze) meses, aumentando-se de forma progressiva para o triplo,
para cada solicitação de benefício no referido período.
Sempre que o associado atrasar o pagamento das contribuições deverá apresentar o
veículo, moto ou caminhão para a realização de nova vistoria.
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7. O que o associado deverá
Fazer em caso colisão,
Roubo, furto ou quaisquer
Outros danos ao veículo,
Moto ou caminhão?

Em caso de COLISÃO, ROUBO, FURTO ou QUAISQUER EVENTOS ENVOLVENDO O
EQUIPAMENTO CADASTRADO NA ASSOCIAÇÃO, o associado deverá entrar em contato
IMEDIATAMENTE com o serviço de ASSISTÊNCIA 24 horas, nos seguintes telefones:

0800 917-0005
Caso o associado deixe de comunicar a associação por meio da assistência, as normas
da ASSOCIAÇÃO SUL estabelecem a perda dos direitos do associado em relação aos
benefícios decorrentes do evento em questão.
Para o devido ressarcimento dos prejuízos ocasionados por roubo, furto, incêndio,
colisão e granizo são imprescindíveis a apresentação do boletim de ocorrência, sendo o
mesmo válido se feito no momento da ocorrência, sendo exceção apenas os casos
atípicos sob justiﬁcativa aceita pela diretoria executiva da ASSOCIAÇÃO SUL.
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8. O pedido de
desligamento
da associação

O associado que desejar se desligar da ASSOCIAÇÃO SUL deverá entrar em contato com
a associação através do telefone (48)3624-0797 ou (48)99176-1889 ou comparecer no
endereço da sede em Tubarão/SC, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.
O associado que solicitar desligamento da associação deverá quitar as contribuições
devidas até a data de sua saída, sob pena de cobrança judicial de sua dívida.
O associado que tenha usufruído dos benefícios da associação poderá se desligar dos
quadros sociais da associação, mas deverá cumprir com suas obrigações durante o
período de 12 (doze) meses a partir do recebimento do respectivo benefício.
O associado que pedir desligamento ou que for excluído da associação não terá direito
ao ressarcimento das contribuições pagas.
O pedido de desligamento deverá ser formalizado junto à secretaria da SUL
ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR E FAMILIAR e,
desde a data de entrega do pedido de desligamento, o associado não mais terá direito
aos benefícios oferecidos.
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9. A perda dos
benefícios

O associado inadimplente com suas contribuições PERDERÁ TODOS os benefícios
pessoais e patrimoniais, inclusive aqueles relativos aos veículos, motos e caminhões
cadastrados na associação, não podendo reclamar reparação de prejuízos ou
indenização em caso de evento danoso.
A ﬁm de se evitar prejuízos à boa gestão das atividades associativas, notadamente
disponibilização de benefícios aos associados contribuintes, a Diretoria Executiva
poderá deliberar pela suspensão ou perda do direito aos benefícios por parte do
associado que agir em desconformidade com os objetivos e normas da associação.
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10. A exclusão
do associado

A Diretoria Executiva poderá deliberar no sentido de excluir o associado dos quadros da
associação quando o mesmo incorrer em falta grave.
Considera-se falta grave:
a) quaisquer atos contrários às normas da associação e à legislação brasileira no
exercício das atividades;
b) atos que possam caracterizar fraude ou tentativa de fraude no recebimento de
qualquer dos benefícios concedidos, direta ou indiretamente, pela associação;
c) omissão nos deveres de cuidado e manutenção dos bens cadastrados na associação
vinculados aos benefícios;
d) o não pagamento das contribuições devidas pelo associado por prazo superior a 10
(dez) dias a contar da data do vencimento;
e) atos contrários aos interesses e objetivos da associação e dos associados, bem como
outras situações que, consoante deliberação da Diretoria Executiva, forem
consideradas falta grave;
f) o não cumprimento dos procedimentos exigidos nas normativas da associação no
prazo estipulado para o recebimento dos benefícios;
g) a inobservância à regra de vedação de acumulação de benefício prevista no artigo 9º
do Estatuto Social.
Ao associado que incorrer em falta grave será garantido o exercício do contraditório e da
ampla defesa, nos termos previstos no art. 14, §3º do Estatuto Social.
O associado que estiver em atraso com o pagamento das contribuições devidas por
período superior a 30 (trinta) dias, será excluído da associação, independentemente de
aviso, notiﬁcação, interpelação judicial ou extrajudicial, a ﬁm de se evitar prejuízos à boa
gestão das atividades associativas, notadamente disponibilização de benefícios aos
associados contribuintes.
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11. As principais
regras sobre
benefícios

O dispositivo de segurança RASTREADOR/LOCALIZADOR é de propriedade da empresa
parceira que o instalou. O valor pago para instalação não equivale à aquisição do
mesmo. O equipamento deverá ser devolvido imediatamente após a saída do associado
da associação. A não devolução do equipamento caracteriza CRIME DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA, previsto na legislação em vigor.
Caso exista dispositivo de segurança (Rastreador ) instalado no veículo, o associado
deverá solicitar e assinar imediatamente o termo de cancelamento. Após a tratativa, um
responsável entrará em contato para retirada do equipamento com o prazo
estabelecido de 05(cinco) dias úteis, caso haja alguma diﬁculdade por parte do
associado, estaremos cobrando uma multa referente ao valor da sua mensalidade.
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12. As diferenças
entre associação
e seguradora

A SUL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR E
FAMILIAR é uma ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS orientada pelos princípios do
associativismo e do mutualismo.
Nossa associação NÃO é uma SEGURADORA, mas a ajuda mútua repartida entre todos
os associados permite que seus bens estejam PROTEGIDOS.
Para que você possa entender melhor nossa relação, destacamos as principais
DIFERENÇAS entre os objetivos sociais da nossa associação referentes à proteção de
bens e os contratos de seguro que são realizados pelas seguradoras.

12. Natureza Jurídica
12.1. A associação é a união de pessoas com objetivos comuns e que, pela ajuda mútua,
permite vantagens e benefícios a todos os associados, inclusive proteção de bens;

12.1. A seguradora é uma empresa que garante o seguro dos bens;
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13. Objetivos

13.1. A associação não tem ﬁns lucrativos;
13.2. A seguradora, por ser empresa, visa auferir lucros;

14. Objetivos
14.1. O associado pode aderir aos benefícios que melhor atenderem seus interesses;
14.2. O valor dos benefícios vai depender do número de associados que aderirem a tais
benefícios, pois quanto mais associados menor o custo para todos;
14.3. No caso de proteção de bens – motos, veículos, caminhões – o associado contribui
de acordo com os benefícios que pretende usufruir;
14.4. Para ser associado, basta preencher os requisitos previstos no Estatuto Social e
nas demais normativas;
14.5. Não há restrição para o acesso dos associados;
14.6. Os benefícios, inclusive da proteção de bens, independem do perﬁl do associado,
pois vale para todos que estejam de acordo com as previsões das normas da associação
e de acordo com as leis brasileiras;

15. O dia-a-dia no contrato de seguro
15.1. O segurado tem os direitos pré-estabelecidos na apólice;
15.2. Vários fatores reﬂetem o valor pago à seguradora: perﬁl do condutor do veículo, o
ano, modelo, condições do veículo; o local em que o segurado reside, entre vários outros
fatores que podem aumentar o custo do seguro;
15.3. A seguradora pode recusar o seguro, independentemente de o segurado atender
às especiﬁcações exigidas;
15.4. A seguradora exige, para ﬁns de aceitação do contrato de seguro, que o motorista
do veículo seja o segurado;
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16. As leis aplicáveis
às associações

16.1. O Estatuto Social - as associações são fundadas por um Estatuto Social elaborado
na assembleia de fundação;
16.2. As regras relativas ao dia-a-dia das associações e os benefícios que podem ser
usufruídos pelos associados estão previstas no Regimento Interno ou nos
Regulamentos;
16.3. O Estatuto Social, o Regimento Interno e os Regulamentos são elaborados pelos
associados, em Assembleia Geral, os quais deﬁnem o que é melhor para todos
atingirem os objetivos comuns;
16.4. A relação entre associado e associação tem que se dar de acordo com o que está
previsto no Estatuto Social, no Regimento Interno e nos Regulamentos;
16.5. Além das referidas normas, a relação entre associado e associação é regida pelo
Código Civil brasileiro;

17. As leis aplicáveis às seguradoras
17.1. As seguradoras possuem contrato de seguro, onde as regras são préestabelecidas;
17.2. A seguradora apresenta o contrato e as regras ali previstas são impostas ao
segurado, caracterizando-se contrato de adesão;
17.3. A relação entre segurado e seguradora é regida pelo contrato de seguro, pelo
Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor;

A sua condição de associado garante todos os direitos previstos nas normas da
associação e, caso não sejam cumpridas, você pode utilizar todos os meios necessários,
reclamando junto aos órgãos da associação – Diretoria e Conselho Fiscal –, às
autoridades competentes, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
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Este manual foi desenvolvido exclusivamente para a Sul Proteção Veicular e Benefícios, sua
reprodução por terceiros é proibida, ou qualquer alteração no mesmo.

A r t e d e s e nvo l v i d a p o r

Feli
Arcenio
DESIGNER GRÁFICO

