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RASTREADOR PORTO SEGURO

O RastreadorPortoSeguroéidealparahomens,mulhereseempresasquedesejamfazeragestão

deseusveículosesabertudooqueacontececomeles,mesmoadistância.

ComoRastreadorépossívelmonitorarosveículos24horas atravésdoapp ou internet,alémdecriarregrasparacontrole

erecebernotificaçõessealgoocorrerforadoprevisto.

BENEFÍCIOS
Central de Localização24h

Especialistas em segurança prontos para atender  em

casosdenecessidade,oferecendoagilidadena  

localizaçãodoveículoemcasosderoubooufurto.

Aplicativo e AcessoWeb

Visualização do veículo pelo recurso “Guardião” no  aplicativo: o 

cliente pode acioná-lo quando o veículo  estiver estacionado e 

será notificado se houver alguma  movimentação. Através do 

Acesso Web é possível criar  regrasparacontrolaroshoráriose

percursosdecirculação  e, caso algo saia do programado, é 

enviado um alerta por  SMS oue-mail.

Relatório deeventos

Acompanhamentodohistóricodeposiçõeseviolaçõesdas  regras

nosúltimos90 dias.

Facilidade deinstalação

Ainstalaçãopodeocorrer tantonosCAPS(CentroAutomotivo  Porto

Seguro),quantoemdomicílio (Consulte condições vigentes).

PortoPlus

Clubedebenefíciosqueoferecedescontoemrestaurantes,  

parques,teatro, produtosemuitomais.
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INFORMAÇÕESIMPORTANTES
• Aaceitação do Rastreador é para veículos leves, de passeios e caminhões até R$200.000,00 na tabela Fipe

• Motos de até 300 CC, sem limite de IS e com até 10 anos de uso.

• Não há aceitação do produto para máquinas agrícolas (como escavadeira, retroescavadeira, tratores e similares), veículos elétricos ou

ônibus;

• Casoo Cliente queira reativar o equipamento ou fazer a substituição do veículo, deverá ser cobrada a taxa de manutenção no valor de

R$150,00 (Consulte condições vigentes).

• Contratos de Rastreador possuem fidelidade de 12 meses. ConsulteCondiçõesGerais

https://corretor.portoseguro.com.br/col/home/Produtos/Alarmes/rastreador_e_monitoramento_eletronico.pdf
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circulação. *Consultecondiçõesdeaceitação (modelosaceitosdeRastreador).

▪ Localização compartilhada  Em casos deviagensoupasseios,épossívelcompartilhara localizaçãocoma  família e/ouamigospara

notificarqueestápróximo do localoupermitir que seja encontrado facilmente.

▪ Controle de multas Casoo veículosejaemprestado paraalguém,épossívelprogramar limitesde velocidadee/ou regiõesde

circulaçãoeseráenviadaumanotificaçãocasoalgo ocorra fora doquefoi programado.Assim,sereceberalgumamulta,o Cliente 

identificaráfacilmente quemerao condutordoveículonomomento.

▪ Função guardião no app  Umapessoaquetrabalhaedeixao veículoestacionadopróximo deestações demetrô,porexemplo,.

Casoocorraalgumamovimentação,o Clientereceberáimediatamenteum alerta via SMSoue-mail sobreoocorrido.

▪ Empréstimo do veículo para familiares  Casais quepossuemfilhosecostumamemprestaro veículoparaeles iremà  faculdade

e/ou saíremcomosamigos,podemacompanhara sua localizaçãopelo app ou pelainternet,evitandopreocupações.
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▪ Gestão de frotas Acompanhamento da localização de todos os veículos pelo app ou pela internet, por exemplo:  umaempresaprecisa

saberquantosveículosestãocirculandopordiaeemquanto  tempo estãoentregandoospedidos,avaliandoaeficiênciadaoperaçãoe

realizando  agestãodafrota.

▪ Controle de multas Épossívelprogramar limitesdevelocidadee/ou regiõesdecirculação,eseráenviada  umanotificaçãocasoalgo
ocorra fora doquefoi programado.Assim,seaempresa  receber multa de algum veículo da frota, será facilmente identificado quem era o  
condutordoveículonomomento.

▪ Rastreio de entregas de produtos Como Rastreador,aempresapodecontrolaraoperaçãoerepassara informação  aoseucliente,
casoelequestionesobrea localizaçãoe/ou o tempo deentrega de  seupedido.

▪ Escolha de trajetos Épossível otimizar o tempo da entrega de pedidos ao escolher novas rotas para a frota percorrer (casoa empresa

verifique, através do Acesso Web, que os trajetos estão longos demais e os Clientes estão reclamando sobre atrasos nas entregas, por

exemplo).
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Acesso WEB
OAcessoWebéumserviçodemonitoramentoveicular,quepermiteverificaralocalizaçãodoveículopelainternet,  

estabeleceremonitorarpercursos,horáriosevelocidade.

ParaclientesquejápossuamoRastreadorcedidopelaPortoSeguroCia.,épossívelofertar oserviçodeAcessoWEB.

Vantagens

• Informação atualizada de onde está o veículo, além  dos últimos 20 

pontos em que transitou;

• Recebimento de um SMS ou e-mail caso o veículo ultrapasse uma 

velocidade predeterminada;

• Opção de criar uma regra para que o veículo esteja  ou não em 

determinado local/horário;

• Possibilidade de visualização do veículo por pessoas autorizadas pelo 

Cliente.
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App Rastreador PortoSeguro

Guardião

Notificaçãosehouver 

movimentação enquanto o 

veículo  estiverestacionado

Históricode

Posições

Acompanhamentodas

movimentações do 

veículo nas  últimas24h.

Status doveículo

Confiraa situaçãodo 

Rastreador e se  necessário, 

solicite um suporte em  

poucoscliques.

Detalhes do veículo

Visualizaçãodas

informaçõesde cada

veículo docontrato.

Atendimento digital

Esclarecimentode  dúvidas 

de forma  rápida.

Você de olho no seu

veículo a todo  

momento.
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App Rastreador PortoSeguro

No app do rastreador você também consegue:

• Agendar manutenção do seu dispositivo;

• Visualizar os dados do contrato;

• Alterar os dados do contrato;

• Visualizar os dados financeiros;

• Visualizar o histórico de pagamentos;

• Alterar a forma de pagamento.



Facilidades para o cliente

no portal do cliente



FACILIDADES PARA O CLIENTE NO PORTAL DO CLIENTE

• Solicitaçãode2ª viadeboleto;

• Alteração na forma depagamento  e 

data devencimento;

• Atualização de dadoscadastrais.

VOLTAR AO MENUINICIAL



AlterarFormadePagamentoe  

Data deVencimento

DentrodoPortaldoCliente,selecioneaopção

“AlterarFormadePagamento”  no lado

esquerdo da tela. Na tela seguinte,selecione

umanovadata

paravencimentoe/ou novaforma de

pagamentoefinalizeselecionando“Alterar”.

FACILIDADES PARA O CLIENTE NO PORTAL DO CLIENTE
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Solicitar2ª viadeboleto

Selecione a opção “Histórico  Financeiro”,

últimaopçãonomenu  ao lado esquerdo 

da tela. Em  seguida, selecione o período  

referente acobrança.

Você terá acesso a todo o seu  histórico de 

cobranças e poderá  solicitara2ª viaatravés

destaopção.

FACILIDADES PARA O CLIENTE NO PORTAL DO CLIENTE
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Atualização de DadosCadastrais

Selecioneaopção“DadosdoCliente”

nomenuaoladoesquerdodatela.

Natelaseguintevocêpoderáatualizar os

telefonesdecontato,assimcomo oseu

endereçodecobrança,casorealize o

pagamentonamodalidadeboleto.

FACILIDADES PARA O CLIENTE NO PORTAL DO CLIENTE
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Modalidade de

pagamento



MODALIDADES DEPAGAMENTO

Cartões de Crédito Demais Bandeiras Débito emConta Boleto

Cartão de Crédito Porto Seguro é válido apenas para pessoa física.  Nestecaso,

osdadosdoproponente deverãoserodotitulardocartão.

PessoaFísica:osdadosdoproponente deverãoserodotitulardocartão.

PessoaJurídica:osdadosdoproponente deverãoserodaempresatitulardocartão.  

Oclientepodeescolhercomodatadevencimentoosdias:5, 10, 15, 20 ou25.
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Canais de

atendimento



CANAIS DEATENDIMENTO

0800 727 0321
Central deLocalização  

Rastreador24H

• Para comunicar sobre  

roubooufurto doveículo

40042288
Regiõesmetropolitanas

0800 727 0343
Demais localidades  

Obs.: HorárioComercial

• Central de Atendimento;

• Atualizaçãocadastral;

• Cobrança;

• Administrativo.
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