
Após a validação a corrida será finalizada e 
você receberá o comprovante em seu email.

Olá passageiro Vá de Táxi, esse tutorial foi feito
especialmente para você. Aqui vamos te ensinar a

solicitar uma corrida de táxi de forma rápida e segura.
Pedir um táxi nunca foi tão fácil. Disponível para:

Após receber o email com a confirmação da
ativação do benefício enviado pela Porto Seguro,
vá à a sua loja de aplicativos, faça o download
grátis e instale o App Vá de Táxi. 

1º
Download

2º
Login

Tenha uma ótima corrida!

TUTORIAL
CARRO EXTRA

Após ter instalado o aplicativo em
seu celular, faça o login no aplicativo inserindo 
seu email cadastrado pela Porto Seguro e senha 
de acesso que será todos os números do seu 
CPF. Não acessar clicando em “LOGIN COM FACEBOOK”
O benefício não será disponibilizado em caso de login via 
Facebook.

1 - Insira o endereço de destino.

2 - Escolha o tipo de Táxi e verifique a estimati-
va de preço, inclusive a opção "PREÇO FIXO".

3 - Usando o VDT é possível definir 
um desconto adicional* na corri-

Ao ser atendido, o aplicativo irá mostrar 
todas as informações disponíveis do tax-

ista que irá te buscar:

Ao chegar em seu destino, o taxista irá inserir o 
valor do taxímetro em seu próprio aplicativo.

Você receberá o valor final e a solicitação 
para inserir sua senha de pagamento.

Não se esqueça de avaliar sua corrida, 
facilitando suas próximas chamadas 
com os melhores taxistas.

Caso o valor digitado pelo taxista estiver errado, 
clique em “VALOR INCORRETO?”, para que o taxis-

ta insira novamente o valor corrigido.

Nome e foto do taxista -

Modelo e placa do táxi -

Tempo de espera -

Avaliação do taxista -

O aplicativo irá buscar o 
táxi mais próximo para te 
atender.

Após preencher e selecionar as 
opções, clique em CHAMAR TÁXI. 

Após clicar em PAGAMENTO, 
selecione a opção EMPRESAS.

E em seguida PORTO SEGURO 
AUTO.

4 - Defina a forma de PAGAMENTO.

O local de partida poderá ser definido              
arrastando o PIN pelo mapa.

Caso a sua localização atual for perdida, 
esta será retomada ao clicar no botão 

GPS. 

Com o endereço correto, clique em 
CONFIRMAR ENDEREÇO.

Com o email e senha digitados
clique em ENTRAR.

3º
Definir local de partida

O endereço de origem, poderá ser 
definido manualmente.

4º
Solicitando corrida

OPCIONAIS

*Quanto maior o desconto, maior poderá ser o tempo de espera e a 
chance de atendimento será reduzida.

5º
Taxista a caminho

6º
Finalizando a corrida

(4 primeiros dígitos do seu CPF) 


