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InsureMyTesla 
As vantagens que tem ao escolher a Seguro Directo 

 
UM SEGURO DANOS PRÓPRIOS COMPLETO 
para o seu veículo – cobertura para danos materiais 

para a sua integridade física e dos restantes ocupantes 

 

UM PREÇO PREFERENCIAL 
devido à sua consciência ambiental 

5% de desconto no seu seguro, se o seu Tesla tiver a funcionalidade avançada do piloto automático 

 

REEMBOLSO DO VALOR EM NOVO DURANTE 12 MESES 
 em caso de perda total 

 

SERVIÇOS DE MOBILIDADE 
carro de substituição durante 5 dias em caso de avaria, 30 dias em caso de sinistro 

 

ACESSOS EXCLUSIVOS 
Cartão Direct: Um cartão gratuito que lhe dá descontos em hotéis e muito mais  

Área Cliente Direct: Disponível 24h/dia e 365 dias/ano, para gerir os seus seguros em qualquer lugar 

2º carro: Oferecemos o mesmo bónus ao seu segundo carro, se estiver em seu nome ou do seu cônjuge 
 

PILOTO AUTOMÁTICO 
Se adquirir a função de piloto automático, para uma condução totalmente autónoma a um nível de segurança 

significativamente maior, terá um desconto no seguro automóvel de 5%, para tal necessita apenas de introduzir o 

código promocional AUTOPILOTTESLA durante a simulação 
 
Para mais informação por favor contacte-nos 

Linha de apoio: (+351) 218 612 323/ 808 232 808 

tesla@segurodirecto.pt 

Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto | Matrícula/Pessoa Coletiva Nº 503 454 109 
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