
Riscos ao viajar com o carro sem proteção 
 

 
Está de férias e vai aproveitar para fazer aquela viagem com a família? Saiba que, além da 
arrumação da mala, existem muitos cuidados que você deve ter antes de fazer uma viagem 
de carro. Um deles é a proteção veicular. 
 
Viajar é prazer enorme para muitas pessoas, mas pode se tornar muito cansativo e ser uma 
grande dor de cabeça se acontecer algum imprevisto. Por isso, é necessário checar os itens 
do carro e se todas as peças estão funcionando corretamente. 
 
Ademais, a proteção veicular ainda gera algumas dúvidas. Fato é que ela protege os 
veículos em vários casos, além de trazer benefícios e vantagens, como ter um gasto a 
menos. 
 
E a proteção veicular pode ser útil? Geralmente a empresa oferece um serviço para 
determinado grupo de pessoas cadastradas. O valor é dividido e cobrado entre as pessoas 
que estão cadastradas, o que já é uma grande vantagem. 
 
Portanto, associar-se a uma empresa de proteção veicular traz vantagens para os 
associados, que terão custos menores do que se fossem se associar às seguradoras de 
veículo. 
 
Se proteger seu veículo é algo que você precisa, não deixe de buscar informações sobre 
esse serviço. Uma vez que a demanda por proteção veicular tem crescido bastante, não 
vão faltar referências para que você proteja seu carro antes da sua tão esperada viagem. 
 
Quais os riscos de viajar sem proteção veicular? 
A quantidade de furtos e roubos de veículos tem aumentado bastante. Por isso é importante 
que você proteja seu carro contra esse e outros imprevistos que venham a ocorrer. 
 
Sendo assim, é fundamental que você tenha uma cobertura contra os riscos principais de se 
ter um automóvel. 
 

● Imprevistos 
Imprevistos podem ocorrer a qualquer momento e com qualquer pessoa. Isso é algo bem 
chato, ainda mais no trânsito e durante uma viagem.  
 
Mas, se você tem uma proteção veicular, se sentirá totalmente protegido e esse é um 
grande diferencial das outras pessoas que não se preocupam com isso antes de viajar. 
 
Vamos supor que você sofra um acidente, no qual o veículo tenha perda total. O que você 
pensaria primeiro? Se você tem uma proteção veicular, estará despreocupado nessa hora. 
 

● Não saber a quem procurar quando precisar de ajuda 



Em viagens mais longas, seja ela com a família, de férias ou a trabalho, os carros podem 
apresentar falhas, mesmo passando por revisões. No entanto, imagine passar por uma 
situação assim numa rodovia, ou no meio do nada sem ninguém por perto? 
 
Como saber a quem se dirigir se não há pessoas ao redor. E o mais complicado, imagine 
quanto deverá desembolsar para rebocar seu carro ou conseguir o serviço de um 
mecânico? 
 
Saiba que por meio de uma ligação ou entrando em contato através do app da sua 
seguradora é possível resolver esse e outros problemas relacionados ao seu veículo. 
 
Por exemplo, se o seu carro sofrer uma colisão, roubo ou furto, você poderá ter um carro 
reserva até solucionar essa questão. Por isso, é importante que você veja todas as 
cláusulas deste contrato para poder cobrar depois. 
 

● Ficar com medo de sair com o carro 
Sim, esse pode ser um dos motivos que te deixaram receoso de sair de casa. Você pode 
começar a pensar "e se algo acontecer com meu veículo?", "e se eu for roubado?". 
 
Não faz muito sentido comprar um carro, que será bastante útil na sua locomoção para 
deixá-lo na garagem, não é mesmo? Portanto, faça um contrato de proteção veicular e tire 
todos esses medos da sua cabeça agora mesmo. 
 
Afinal de contas, esse é um serviço que conta com proteção 24 horas, rastreamento e 
monitoramento, além de reboque e fundo para terceiros. 
 
Busque uma empresa qualificada e com boas recomendações no mercado. Faça suas 
viagens com tranquilidade e diminua os riscos de ficar sem saber o que fazer caso algo 
aconteça com seu veículo durante a viagem. 
 
Abaixo listamos algumas dicas que serão bastante úteis para você que vai pegar estrada. 
Se você já sabe todos os riscos de viajar com seu automóvel sem proteção, deverá saber 
também outros itens a ser analisados antes de ir rumo ao seu destino. 
 
O que devo analisar antes de viajar com meu carro? 
Agora que você já sabe a importância da proteção veicular antes de fazer uma viagem, 
conheça outras medidas que você deve tomar antes de colocar o pé na estrada. 
 

● Revise seu veículo 
Antes de viajar, faça um revisão no seu carro com o mecânico da sua confiança. Ele deve 
funcionar corretamente e estar em perfeito estado até 15 dias antes da partida para que 
você não tenha problemas. 
 
Ademais, cheque os itens principais, como freios, nível do óleo e água, faróis e encha os 
pneus. 
 



● Não faça ultrapassagens 
Tome muito cuidado com as ultrapassagens, principalmente nos locais onde elas são 
proibidas. Sempre use as setas e certifique-se de que não há mais veículos tentando a 
ultrapassagem no mesmo local que você. 
 
Outrossim, em hipótese alguma faça uma ultrapassagem quando estiver em ponto cego. 
 

● Descanse bastante antes de pegar estrada 
Um mais maiores motivos para acidente em trânsito é o cansaço ou o sono enquanto dirige. 
Os dois podem afetar de forma negativa a visibilidade e atenção do motorista. 
 
Portanto, seja o trajeto longo ou curto, é importantíssimo que você esteja bem descansado 
pois assim não correrá o risco de sofrer um acidente por ter sido negligente. 
 
Então, se você estiver cansado, a melhor atitude a ser tomada é parar num local para 
descansar e depois retornar à estrada. 
 

● Respeite as leis de trânsito 
Não faça isso apenas com o objetivo de evitar multas, como também preservar que todos 
que estão no seu veículo chegarão em segurança ao destino. Por isso, use o cinto de 
segurança e esteja dentro da velocidade da via. 
 

● Tenha a sua proteção veicular 
Por fim, tenha uma proteção veicular. Evite acidentes e outros tipos de imprevistos que 
possam ocorrer. Se você já tiver uma proteção, tenha certeza que estará bem amparado. 
 
Com essas dicas você fará uma viagem muito mais tranquila e sem grandes preocupações. 
 
 


