Proteção Veicular

Proteção Veicular
Para você
ﬁcar tranquilo!
Nos da Domo
prestamos serviço para
você ter maior
segurança e
tranqüilidade Na
proteção do seu veículo.
Proteção veicular para
carros, motos,
caminhões e microônibus Venha você
também fazer parte da
família Domo proteção
veicular.
Proteção Veicular

Nossa História
A Domo proteção veicular é uma
empresa fundada através da união
de pessoas com o objetivo de
garantir o melhor serviço no seu
segmento, com mais facilidade,
segurança e credibilidade. Visamos
o bem estar e a melhora da
qualidade de vida dos nossos
clientes construída a partir dos
valores da conﬁança, transparência,
eﬁciência e simplicidade.

Nossa Visão
Ser reconhecida como uma associação em proteção
veicular, presente em todo território nacional.

Nossa Missão
Atendimento ágil e certos com foco na satisfação dos
nossos associados

Nossos Valores
• Comprometimento com resultados;
• Comportamento ético e correto;
• Criatividade e inovação;
• Relação de conﬁança, respeito e franqueza;
• Responsabilidade socioambiental.

Proteja seu Veículo
PROTEJA SEU VEÍCULO SEM SAIR DE CASA
O risco de ocorrer colisões, furtos ou imprevistos de seu automóvel é muito alto.
NÃO ﬁque desprotegido, faça agora uma cotação online com a domo e associe-se.

Precisa de um carro reserva?

Assistência 24 horas?

Proteção contra terceiros?

Proteção para os vidros?

Nossos associados sabem
bem como podem sempre
contar com a gente nas horas
mais difíceis. Com o benéﬁco
de um carro reserva em caso
de roubo ou furto, nós sabemos
que hoje em dia depender de
transporte publica pode ser
uma situação desconfortável.

Nos momentos mais
importunos é que acontecem
os problemas, com a
assistência 24 horas Domo,
você tem auxilio nos problemas
referente ao seu veiculo sem
ser deixado na mão, a qualquer
hora do dia.

Infelizmente, acidentes
acontecem, e quando nos
envolvemos em acidentes
onde terceiros são envolvidos,
seja porque seu veículo foi
daniﬁcado, seja porque sofreu
algum tipo de ferimento, a
quantidade de problemas pode
aumentar muito da noite para o
dia.

Nossos Associados também
contam com a proteção de
danos nas peças de vidro do
veículo como o para-brisa,
vidro traseiro, vidros laterais,
retrovisores, lanternas e faróis.
Não esquente a cabeça e não
espere ser multado para
associar se a Domo.

Proteja sua Frota
PROTEJA SUA FROTA EM MENOS DE 5 MINUTOS
O risco de ocorrer colisões, furtos ou imprevistos de um dos veículos da sua frota é muito alto.
NÃO deixe sua frota desprotegida, faça agora uma cotação online com a domo e associe-se.

Rastreamento da sua frota?

Assistência 24 horas?

Precisa de um carro reserva?

Proteção contra terceiros?

Pela Web ou pelo Aplicativo, o
associado tem, em tempo real,
acesso ao mapa e a relatórios
de deslocamento, paradas,
entre outros. Associado Domo
conta com segurança na palma
da sua mão.

Nos momentos mais
importunos é que acontecem
os problemas, com a
assistência 24 horas Domo,
você tem auxilio nos problemas
referente a sua frota de veiculo
sem ser deixado na mão, a
qualquer hora do dia. Com
direito de acionar nosso
número 0800.

Nossos associados sabem
bem como podem sempre
contar com a gente nas horas
mais difíceis. Com o beneﬁcio
de um carro reserva, para
quando acontecer algum
imprevisto com um dos carros
de sua frota, nós estaremos-te
auxiliando 24 horas do dia.

Seu para brisa trincou ou
quebrou por algum motivo,
imprevistos acontecem e é
sempre bom estar preparado
para eles, não espere ser
multado para se associar a
Domo.

Nossos Serviços

Proteção Veicular

Rastreador

Serviços Adicionais

O Domo proteção veicular é uma
associação de socorro mútuo que oferece
aos seus associados o serviço de
proteção veicular em caso de dano
causado ao seu veiculo decorrente de
colisão, incêndio, furto, roubo e desastre
da natureza.

Quando se fala em segurança, os
sistemas de rastreamento veicular saem
na frente. Por meio de um aparelho de
geolocalização, é possível saber
exatamente onde o seu veículo está.

Oferecemos também serviços adicionais
além da proteção veicular e rastreamento,
para que nossos serviços sejam mais
completos e úteis para nossos
associados.

Proteção Veicular
O Domo proteção veicular é uma
associação de socorro mútuo que
oferece aos seus associados o serviço
de proteção veicular em caso de dano
causado ao seu veiculo decorrente de
colisão, incêndio, furto, roubo e desastre
da natureza.
Nossa Proteção Veicular 24hs, foi
desenvolvida especialmente para nosso
associado se sentir seguro e protegido
aonde querem que ele esteja. Nós do
domo oferecemos a cobertura completa,
que é 100% da tabela FIPE, o veículo do
associado está protegido para acidentes,
furtos, roubos, colisões, incêndio e
fenômenos da natureza, como chuvas
de granizo ou submersão por inundação
ou alagamento.

Rastreador
Quando se fala em segurança, os
sistemas de rastreamento veicular saem
na frente.
Por meio de um aparelho de
geolocalização, é possível saber
exatamente onde o seu veículo está,
pela Web ou pelo Aplicativo, o associado
tem, em tempo real, acesso ao mapa e a
relatórios de deslocamento, paradas,
entre outros.
Associado Domo conta com segurança
na palma da sua mão

Serviços Adicionais
Oferecemos também serviços adicionais
além da proteção veicular e
rastreamento, para que nossos serviços
sejam mais completos e úteis para
nossos associados. Dentre eles
oferecemos assistência de proteção
contra vidros, assistência AP em caso de
acidente pessoal, o AP Premiado
garante proteger o associado através de
uma cobertura exclusiva, entre outros
Fazemos melhorar o atendimento aos
nossos associados de forma mais
completa e efetiva.

Benefícios

Se associando ao Domo, você tem acesso a benefícios que visam melhorar sua
qualidade de vida e seu bem-estar.

PROTEJA SUA FROTA
OU SEU VEÍCULO
EM MENOS DE

5 MINUTOS

Proteção Veicular
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Central de Negócios:
+55 31 3566-7000
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