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Este Regulamento (“Regulamento”) rege a sua participação no Programa Auto.
Vc disponibilizado pela Allianz Seguros S/A.

Você (“Vc”) não imagina como ficamos felizes em ter Vc aqui! Tudo que 
queremos é que Vc fique tranquilo e confiante com as regras do Programa Auto.
Vc! Então, para começar, já deixamos o nosso OBRIGADO pelo seu tempo e pela 
sua curiosidade! Nosso Regulamento  é bem simples e objetivo, mas se depois 
de ler tudo Vc ainda tiver alguma dúvida, basta nos ligar para que tudo fique 
esclarecido!

Aqui, vamos falar de 4 pontos: 1. a essência (O Programa); 2. tecnologia pura 
(O Aplicativo); 3. tratamento dos seus dados (Declaração de Privacidade) e, 
Disposições Gerais. Veja, abaixo, como cada um se apresenta:

1.1 “Resumão” em um parágrafo
1.2 Como participar do Programa Auto.Vc
1.3 Regras de elegibilidade
1.4 O que é uma direção segura
1.5 O tão esperado benefício
1.6 Amigos do peito: indique e ganhe!
1.7 Nossa comunicação com Vc
1.8 O papel do seu corretor aqui no Programa Auto.Vc
1.9 Desistência 
1.10 O que nós não somos (pra não ficar dúvida nenhuma 
mesmo)
1.11 Nossos canais de dúvidas

2.1 “Resumão” em dois parágrafos
2.2 Como gravamos suas viagens
2.3 Como funciona sua pontuação
2.4 Como funciona a minha carteira
2.5 Como funciona o ranking

1. Essência (O Programa)

2. Tecnologia Pura (O Aplicativo – “App”)
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Este regulamento é válido para os usuários cadastrados no Programa Auto.Vc 
a partir do dia 01 de Junho de 2021

O Programa Auto.Vc é um aplicativo (“Aplicativo”) gratuito,  fornecido pela 
Allianz, para Vc que deseja experimentar um serviço que acompanha suas 
viagens de carro e te recompensa com desconto  pela direção segura. 
Quanto maior a sua pontuação no Aplicativo, maior poderá ser o seu 
desconto no seguro Allianz Auto. Vc poderá ganhar até 23% de desconto no 
valor do seu próximo seguro Allianz Auto, 800 (oitocentas) milhas Smiles, 
além de brindes, dependendo de quão segura for a sua direção, após 
apuração pela Allianz. E pode ficar tranquilo: Vc baixa o App, participa do 
Programa Auto.Vc e não é obrigado a contratar seu seguro com a Allianz.

Para participar, acesse o Aplicativo pelas lojas Apple Store e Google play 
(não está disponível em Windows Phone), baixe o Aplicativo, leia os termos 
de uso (Declaração de Privacidade e Contrato de Usuário Final) e, se 
estiver de acordo, faça o seu cadastro. A partir deste momento, basta dirigir 
normalmente que o Aplicativo irá gravar automaticamente todas as suas 
viagens.

Ou seja, não é necessário entrar no App e avisar que Vc vai dirigir. O Aplicativo 
gravará suas viagens através do GPS do seu celular, Vc só precisa dizer se 
foi Vc mesmo que dirigiu ou se era passageiro (carona, taxi, etc...).

3.1 Dados
3.2 Para que não usamos os seus dados
3.3 Finalidades do Tratamento dos seus dados

1. A  ESSÊNCIA (O PROGRAMA)

1.1 “Resumão” em um parágrafo

1.2 Como participar do Programa Auto.Vc

3. Tratamento dos seus dados (Declaração de Privacidade)

4. Disposições Gerais
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Super importante: Para utilizar o desconto e ganhar as milhas, Vc precisa 
contratar o Seguro de automóvel  com a Allianz. O benefício é exclusivo 
para seguro de carro passeio e pick-up, pessoa física, e, ainda, Vc que usa o 
App precisa ser o condutor principal do carro!

Os brindes especiais Vc ganha só de participar no Programa e dirigir de 
forma segura, conforme avaliação da Allianz. Ou seja, para ganhar os 
brindes gratuitos não é necessário contratar o seguro de automóvel  da 
Allianz.

Depois que Vc baixar e se cadastrar, Vc segue a vida! Deixe seu GPS 
ligado e o App funcionará em segundo plano, isso para o Aplicativo gravar 
automaticamente suas viagens. Além do GPS, vamos pedir sua autorização 
para usar mais alguns indicadores do seu smartphone como atividades de 
preparo físico e utilização em segundo plano. Precisamos que Vc autorize 
todos os indicadores para que o App funcione perfeitamente.

Para avaliarmos a sua forma de dirigir Vc deverá cumprir, cumulativamente, 
dois requisitos básicos, são eles (20v+300km):

 •   20 viagens confirmadas como motorista do carro (20v); e

•     300Km dirigidos em viagens confirmadas como motorista do carro 
(300km). 

Vc somente conseguirá ver seu desempenho ao volante de cada viagem, 
após a sua confirmação como motorista. Esta confirmação será feita por Vc 
ou de forma automática pelo Aplicativo, assim que ele  aprender sua forma 
de dirigir.

As viagens em que Vc não for o motorista do carro não vão ser contabilizadas 
na sua pontuação, mas, para isso, precisamos que Vc sinalize lá no Aplicativo! 
Marque como passageiro todas as viagens gravadas em que Vc não tiver 
sido o motorista de um carro, pois, para o Programa, o que vale mesmo é 
como Vc dirige o seu carro!

Suas viagens e o desconto que Vc pode conquistar pela sua direção segura 
serão mostradas dentro do Aplicativo.

A participação no Programa é voluntária e não obriga Vc a fechar seguro auto 
com a Allianz! Porém, para utilizar os descontos no seu seguro automóvel e 
receber as milhas conquistadas no Programa Vc precisa contratar o seguro 
auto da Allianz, combinado?
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Vc poderá participar do Programa pelo prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias corridos, após este prazo seu cadastro será cancelado, mesmo 
que ao final deste período Vc ainda não tenha completado os requisitos 
básicos referentes à: quantidade mínima de viagens (20v) e quantidade 
mínima de quilômetros rodados (300km).

A promoção de milhas Smiles é uma campanha válida exclusivamente para 
este Regulamento e ela poderá ser encerrada a qualquer momento. Caso 
a Allianz decida interromper a promoção de milhas, o Regulamento será 
alterado.

Qualquer pessoa maior de 18 (dezoito) anos, que tenha carteira de 
habilitação para automóvel válida e seja o principal condutor do veículo, 
poderá usar o Aplicativo. Ou seja, não é necessário ter um seguro Allianz 
Auto para utlizar o Aplicativo!

O Programa só tem validade no território nacional. O Programa é exclusivo 
para automóveis das categorias passeio e pick- up. 

Vc precisa ter um aparelho celular com IOS ou Android com sistema 
operacional atualizado.

Para utilizar os benefícios de desconto e milhagem Vc terá que contratar o 
seguro Allianz Auto e ser o condutor principal do carro segurado.

O cupom de desconto deste Programa não pode ser acumulado com outros 
cupons ou descontos da Allianz.

O fato de Vc usar o aplicativo e receber uma pontuação de direção segura 
e até mesmo conquistar algum desconto e/ou benefício de milhagem não 
garante que a sua proposta de contratação de seguro será aceita pela 
Allianz.

O Programa não é válido para frotas corporativas (contratação com CNPJ).

1.3 Regras de elegibilidade
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Vamos deixar combinado que essas variáveis podem mudar, já que 
a tecnologia está sempre evoluindo! Caso novas variáveis de eventos 
inseguros sejam adicionadas, Vc conseguirá vê-las no aplicativo.

Quanto melhor o seu desempenho ao volante, mais estrelas são preenchidas, 
e, quanto mais estrelas, melhor!   

O critério de avaliação da direção é definido exclusivamente pela Allianz, 
conforme as variáveis de direção coletadas com o uso do Aplicativo.

Sua pontuação vai de 0 a 100 pontos. Quanto maior a pontuação, mais 
segura é a sua direção. Para nós, Vc começa a ter uma direção segura 
quando sua pontuação atinge os 70 pontos no Aplicativo.

Nós não garantimos que a participação no Programa irá melhorar a sua 
forma de dirigir, apesar de nós querermos muito que isso aconteça!

Após 180 dias contados do seu cadastro Vc será  descadastrado do 
aplicativo. O descadastro irá ocorrer mesmo que vc não tenha iniciado ou 
concluído toda a jornada (20 viagens + 300km). O descadastro não impacta 
no cupom  de desconto conquistado, este continuará ativo até o fim da sua 
data de validade (1 ano a contar da data de geração).

A hora mais feliz é aquela em que descobrimos como ganhar, é ou não é?!

Essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Como falamos acima, 
após validar as suas viagens como “motorista”, Vc conseguirá ver o seu 
desempenho ao volante. Veja os eventos que o Aplicativo avalia atualmente 
como ações inseguras:

 1.   Frenagens bruscas;

 2.   Excesso de velocidade conforme limite da via (limites                         
        informados pelos órgãos públicos);

 3.   Horário de direção noturna e madrugada (de 20h30 a 05h);

 4.   Utilização do celular durante as viagens (exceto se Vc    
              atender ao telefone usando o bluetooth).

1.4 O que é uma direção segura

1.5 O tão esperado benefício
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Aqui no Programa Vc tem 3 (três) formas de ganhar! A primeira é a conquista 
do desconto no valor do seguro automóvel da Allianz (A), a segunda é a 
conquista de milhas Smiles (B), e (C) a terceira é através de brindes especiais.

A.   Descontos no valor do seguro Allianz Auto: 

Vc pode ganhar até 23% de desconto para o próximo seguro 
Allianz Auto  que Vc contratar. 

Já na largada, só de baixar o Aplicativo, se cadastrar e confirmar 
a primeira viagem Vc ganha 3% de desconto!  Ao convidar seus 
amigos pra participar do Programa, Vc poderá ganhar até 3% de 
desconto (veja clausula 1.6). Os outros 17% (dezessete por cento) 
são para quem manda bem ao volante (possui pontuação igual 
ou superior a 70 pontos). Veja a tabela a seguir:

NOME BONITO DE 
CADA VALOR!

VALOR PREMISSA

Garantido!

Amigos do peito!

Direção Segura

TOTAL

Até 3% de desconto 
sobre o valor do prêmio 

líquido

Até 17% de desconto 
sobre o valor do prêmio 

liquido

Até 23% de desconto 
sobre o valor do prêmio 

líquido

3% de desconto sobre o 
valor do prêmio líquido

Baixar o App, se cadastrar e confirmar 
a 1ª viagem como motorista.

A cada amigo seu que baixar e 
validar a 1ª viagem, Vc ganha 1% de 

desconto, limitado a 3 amigos!

Ser um motorista seguro: Obter 
pontuação acima de 70, desde que atinja 
os marcos mínimos (20 viagens + 300km).

Pra ganhar tem que contratar ou 
renovar o seguro Allianz Auto.
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O benefício de desconto será concedido através de um cupom, 
de utilização única, exclusivamente na próxima renovação ou 
contratação do seguro Allianz Auto, com condutor determinado 
e carro das categorias passeio e pick-up.

O cupom de desconto é pessoal e intransferível.

O cupom de desconto do Programa Auto.Vc não poderá ser 
aplicado em nenhum outro produto Allianz Seguros, nem ser

substituído por outros descontos comerciais. O cupom de desconto 
só será aplicado caso o CPF do usuário cadastrado no App seja 
igual ao CPF do condutor principal da apólice contratada na 
Allianz Auto.

Para usar o seu cupom de desconto basta solicitar ao seu corretor 
uma cotação do seguro Allianz Auto. Ao identificar que o CPF do 
condutor principal possui um cupom do Auto.Vc, o seu desconto 
será aplicado de forma automática.   

Seu corretor está por dentro de tudo, fale com ele.

Para ganhar 800 milhas Smiles Vc precisa ter o cupom de 
motorista seguro (70 pontos ou mais) e fechar o seguro Allianz 
Auto, conforme explicado,  acima.

Não será concedido o benefício de milhas para os usuários 
que fecharem o seguro com o cupom de desconto gerado com 
pontuação abaixo de 70 pontos.

Vamos conceder as milhas no seu CPF, desde que Vc seja o usuário 
cadastrado no App e seja o condutor principal da apólice.

As milhas serão creditadas em até 55 (cinquenta e cinco) dias 
corridos após a contratação ou renovação do seguro Allianz 
Auto (contados a partir da transmissão da proposta).

Caso sua proposta de seguro seja recusada, as milhas não serão 
creditadas em seu número SMILES.

O prazo de validade das milhas seguem as regras da Smiles. 
Acesse o site www.smiles.com.br para conhecer as regras de 
milhas.

Não iremos gerenciar a sua conta SMILES, vamos apenas creditar 
as milhas conquistadas nas situações descritas, acima.

B.   Milhas Smiles
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É necessário ter uma conta criada no Programa SMILES para 
que as milhas sejam creditadas corretamente. Caso Vc ainda não 
possua uma conta na Smiles, iremos efetuar um pré-cadastro 
com os dados fornecidos no app e fazer o crédito das milhas. 
Para resgatá-las, será necessário que Vc conclua o cadastro no 
parceiro.

Não é permitido trocar o beneficiário das MILHAS (outro CPF).

C.    Brindes especiais

Só de participar no Programa e ter 70 (setenta) ou mais pontos, 
Vc poderá ganhar brindes especiais, como, por exemplo: check 
up gratuito do veículo, agenda online do carro, entre outros. 
O brinde somente poderá ser utilizado pelo CPF do usuário 
participante do Programa.

Os brindes poderão variar a cada mês e ficam sujeitos à 
disponibilidade dos prestadores.

Seus brindes serão concedidos com 3 (três) viagens e 15 (quinze) 
viagens como motorista, desde que Vc tenha uma pontuação 
igual ou maior que 70 (setenta) pontos. 

Vc poderá usar os brindes especiais mesmo sem contratar o 
seguro auto da Allianz Auto .

Eventuais benefícios concedidos são classificados única e exclusivamente 
como “benefício” e não constarão nas condições gerais de contratação.

Nenhum benefício além dos descritos neste item 1.5 “O tão esperado 
benefício” será concedido.

A responsabilidade pela realização dos serviços objeto dos Brindes, por 
sua vez, é exclusiva dos prestadores de serviços, quaisquer problemas 
relacionados aos serviços deverão ser resolvidos diretamente com estes.

Vc poderá chamar amigos para participar do Programa e ganhar mais 
desconto! Basta entrar no App e buscar as linhas horizontais que ficam no 
canto superior esquerdo, logo na tela principal. Clique em “Desconto de 
Amigos” e em seguida no botão “Convidar amigos”. Vamos gerar um link 
exclusivo seu, que levará ao cadastro no App.

1.6     Amigos do peito: indique e ganhe!
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Seus amigos deverão se cadastrar através deste link exclusivo seu, caso 
contrário Vc não ganhará o desconto.

Vc ganhará 1% de desconto sobre o prêmio total líquido a cada amigo 
indicado que se cadastrar e fizer uma viagem confirmada como motorista, 
limitado a 3 (três) amigos. Caso seu amigo indicado já seja um usuário do 
App, Vc não irá ganhar desconto pela indicação.

A indicação de amigos precisa ser feita antes que Vc complete a missão 
desconto por direção. Amigos indicados após essa data, não vão gerar 
desconto adicional para Vc.

O valor máximo de desconto concedido pela indicação de amigos é de 3% 
sobre o prêmio total líquido.

O Desconto de amigos é uma promoção temporária e pode ser cancelada  
pela Allianz sem aviso prévio.

A partir do momento em que faz seu cadastro no App, nós vamos enviar 
notificações, e-mails e SMS para Vc!

Para entregar a Vc tudo que o Programa oferece, nossa comunicação  
contemplará  novidades, dicas de segurança e informações sobre a sua 
jornada no Programa.

Ao fazer seu cadastro, é importante que Vc nos autorize a lhe enviar 
“notificações” para que Vc possa receber a comunicação através do App.

Faça seu cadastro com e-mail válido para que Vc receba seu cupom 
corretamente. Veja também se nosso e-mail entrou no SPAM do seu servidor 
de e-mail.

A partir do momento em que Vc faz seu cadastro, Vc aceita receber nossa   
comunicação pois entende que ela é necessária para a execução do 
Programa.

Servidores de e-mails podem bloquear nossa comunicação e isso está fora 
do nosso alcance. Caso Vc não receba comunicações, será preciso cadastrar 
um novo e-mail, para isso basta Vc entrar em “Minhas Definições” e em 
seguida entrar em “Editar Perfil”.

1.7 Nossa comunicação com Vc
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Caso Vc não receba comunicações do Programa, Vc deverá acessar o App 
(em até 180 dias após cadastro) e/ou entrar em contato com a Allianz 
Seguros através do SAC ou site do Programa (Área de Dúvidas/Perguntas 
frequentes).

Caso Vc faça o “descadastro” da base de envios, Vc não receberá as 
comunicações do Programa.

Seus cupons de brindes, caso Vc tenha conquistado, ficam disponíveis no 
aplicativo até 180 (cento e oitenta) dias após a data de cadastro. 

Caso Vc tenha perdido o código de cupom de desconto, Vc poderá entrar 
em contato com a Allianz e solicitar seu código. A validade para uso dele é 
de 12 meses a contar da data de geração do cupom.

Vc já deve saber que seguro é só com corretor de seguros, certo? Nós aqui 
da Allianz só emitimos apólices através de corretores.

Seu corretor será o responsável por fazer uma cotação para que o seu 
cupom de desconto seja aplicado, automaticamente, na sua proposta de 
seguro.

Caso Vc tenha dúvidas sobre o Programa ou sobre o seguro, Vc não só pode 
como deve procurar o seu corretor.

É importante Vc saber também que o seu corretor não tem gestão sobre a 
aceitação da sua proposta de seguro, isso fica a cargo da seguradora.

Ele também não tem gestão sobre a sua pontuação no Programa Auto.Vc. 

1.8 O papel do seu corretor aqui no Programa

1.9     Desistência

Se Vc quiser desistir do Programa, fique tranquilo,  Vc pode fazer isso a 
qualquer momento. Para isso, basta excluir o App do seu celular.

Caso Vc desista do Programa antes de fechar os marcos mínimos de 
elegibilidade (20v+300km) Vc não será mais elegível ao benefício 
do desconto, milhas e não ganhará cupom de desconto, nem mesmo 
parcialmente.
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Nosso Programa NÃO É um novo produto da Allianz! O Programa Auto.Vc 
é um Programa de participação opcional e gratuito que oferece benefícios 
na contratação do seguro Allianz Auto, desde que atendidos os requisitos. 

É difícil assumir isso, mas nós não somos infalíveis. Como toda tecnologia, 
nosso Programa está suscetível a erros tecnológicos. Mas nós nos 
comprometemos a empreender todos os esforços para evitar erros!

Nós também não somos um rastreador de veículos roubados e não podemos 
fazer a recuperação do seu celular nem do seu carro em momento algum.

Nós NÃO SOMOS um Programa que aumenta o valor do seguro de quem 
dirige de forma insegura. Aqui Vc só pode ganhar benefícios, nunca será 
prejudicado com um acréscimo no valor do seguro por conta exclusiva das 
informações obtidas pelo Aplicativo.

Mas atenção, as tarifas de seguro podem mudar de um ano para outro por 
diversos motivos. O que nós garantimos para Vc é que sua pontuação no 
App não vai aumentar o preço do seu seguro.

Caso Vc tenha qualquer dúvida, entre no nosso site allianzautovc.com.br e 
digite sua dúvida no campo de busca. Se a resposta não estiver ali, Vc pode 
também ligar para o SAC , disponível 24 horas por dia, todos os dias, no 
número 08000 115 215. 

Não custa nada lembrar que o seu corretor também tem informações sobre 
o Programa!

1.10 O que nós não somos (pra não ficar dúvida nenhuma) 

1.11 Nossos canais de dúvidas

Vc poderá voltar ao Programa dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias após a data do seu cadastro. Caso Vc não retorne, Vc poderá participar 
do Programa no próximo ano, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após 
a data do seu cadastro inicial, reiniciando sua jornada de viagens, se 
disponível.

Enquanto Vc estiver com o Aplicativo instalado no seu smartphone, com 
GPS habilitado, e com App funcionando sempre em 2ª plano, ele continuará 
acompanhando suas viagens.
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O App usa a tecnologia de Telemetria para identificar suas viagens de carro, 
através de uma conexão sem fio! Ele utiliza o seu GPS e outras informações 
de movimento do celular para identificar que Vc está fazendo uma viagem, 
tudo isso de forma automática. Vc não precisa avisar antes de começar a 
dirigir.

Como toda tecnologia, o App está em evolução. Isso significa que a cada 
novo smartphone lançado no mercado e a cada nova funcionalidade 
disponível nos celulares, o Aplicativo poderá ser alterado para que fique 
ainda mais preciso e fácil de usar.

Sua viagem começa a ser gravada quando é identificada a velocidade no 
seu GPS. Isso pode levar alguns minutos. Enquanto houver velocidade, a 
sua viagem continuará a ser gravada.

Após cada gravação, a sua rede de dados da operadora é utilizada para 
enviar essa viagem para análise. Vc pode optar por enviar as viagens 
somente quando estiver num ambiente com Wifi, mas isso irá atrasar a 
apresentação de viagens na sua tela, combinado?

Após cada viagem gravada Vc tem 3 (três)  dias para confirmar no App se 
Vc foi o motorista do carro ou não.

Vc poderá também acessar o menu principal, clicar em “Minhas Viagens” e 
validar todas as viagens pendentes. Vc só deverá validar as viagens em que 
for efetivamente o motorista do carro.

Se em 3 (três) dias Vc não confirmar, será automaticamente validado que Vc 
fez a viagem como motorista do carro! Então não se esqueça de confirmar, 
combinado?

A confirmação como motorista (seja manual ou automática) não poderá ser 
desfeita.

O Aplicativo não identifica automaticamente que Vc estava de carona, ou 
que Vc estava num táxi ou outro transporte similar. Por isso, é necessário 
que Vc confirme quando for o motorista do seu carro!

Pronto para conhecer mais sobre o nosso super aplicativo? Vamos lá!

2.1 “Resumão” (em dois parágrafos)

2. TECNOLOGIA PURA (O APLICATIVO)

2.2 Como gravamos suas viagens



14

O Aplicativo não costuma gravar viagens de metrô, avião ou bicicleta! Se 
acontecer, por favor, confirme como passageiro para que essa viagem não 
seja pontuada.

Após atingir os marcos mínimos de elegibilidade, o Aplicativo conhecerá 
como Vc dirige e não irá mais te perguntar se Vc foi o motorista ou não. 
Isso se chama “Machine Learning” ou aprendizado de máquina, ou 
seja, pela sua forma de dirigir o App sabe quando é Vc ou não. Ele só 
perguntará se tiver alguma dúvida na viagem. Vai que Vc mudou a hora 
que costuma dirigir, ou teve muitas frenagens que não são comuns para 
Vc?

Esses são alguns exemplos de viagens que poderão ser solicitados para Vc 
confirmar que foi motorista, mesmo depois do aprendizado de máquina

Vc fez sua primeira viagem e confirmou como motorista! Que maravilha, 
hein?! Já garantiu 3% de desconto! Assim que Vc confirmar, o Aplicativo 
começa a calcular sua nota, isso pode demorar até 24h.

A cada nova viagem, a sua pontuação poderá mudar. Há uma nota única 
(média) que reflete o resultado de todas as suas viagens feitas como 
motorista.

Vc perderá pontos quando for identificado na sua viagem alguma variável 
insegura (frenagem, excesso de velocidade, etc). Vc ganhará pontos 
sempre que fizer uma viagem sem nenhum evento inseguro!

Sempre será avaliado o conjunto das viagens, e não uma ou duas 
viagens, apenas! É por isso que é necessário atingir o mínimo de 20 (vinte) 
viagens confirmadas como motorista + 300Km dirigidos, para a avaliação 
completa e não uma ou outra exceção.

Acredite, é possível sim manter sua nota em 100 pontos, basta não 
cometer eventos inseguros!

A sua pontuação poderá variar no decorrer da utilização do Aplicativo. 
Isso depende de cada viagem que Vc fizer.

A forma de pontuar é um algoritmo complexo e confidencial de uso 
exclusivo da Allianz,e a forma de pontuar poderá evoluir ao longo do 
Programa. 

2.3 Como funciona a sua pontuação
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2.4 Como funciona a “Minha carteira”

2.4.1     Regras de uso do cupom

É através dela que Vc consegue ter noção do quanto vale a sua 
pontuação. Vc consegue acompanhar seus descontos já conquistados e os 
descontos pendentes.

Antes de atingir os marcos mínimos, Vc vê uma previsão simulada de valor 
de desconto só para Vc acompanhar de forma clara quanto valem seus 
pontos se for utilizá-los ao atingir os requisitos mínimos.

Na sua carteira, Vc verá linha a linha cada tipo de desconto e saberá se ele 
está bloqueado ou desbloqueado.

Na sua carteira Vc também terá acesso a todos os cupons já conquistados.

A Allianz irá gerar o cupom de forma automática para Vc até 55 
(cinquenta e cinco) dias depois da conclusão da missão Desconto por 
Direção (20v+300km). Quando o cupom for gerado, ele será exibido na 
sua carteira do aplicativo e também enviado para o seu email cadastrado 
no App, ficando válido para aplicação na cotação até 1 (um) ano, após 
sua geração.

O valor total do cupom pode chegar até 23% de desconto do prêmio total 
líquido. Ele irá contemplar os 3% da primeira viagem feita como motorista, 
até 3% ganhos com os amigos indicados que baixaram o App e fizeram um 
viagem, e até 17% conquistados pela direção segura (apenas para quem 
atinge pelo menos 70 pontos). 

- Uso do cupom

Seu corretor será o responsável por fazer uma cotação para que o seu 
cupom de desconto seja aplicado automaticamente na sua proposta de 
seguro. 

Vc receberá um email sempre que houver uma cotação com aplicação 
automática do seu cupom de desconto.
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2.5 Como funciona o “Ranking”

3.1 Dados

Temos um ranking super bacana pra Vc comparar a sua pontuação com 
outros motoristas cadastrados no Aplicativo, inclusive com seus amigos! 
Clique em “Ranking” para conhecer seu desempenho comparado aos outros 
usuários do App!

O Ranking Geral possui todos os motoristas que estão participando do 
Programa, como Vc. Vc ainda pode ver a classificação geral pelo volume de 
viagens ou quilômetros.

Seu Ranking de Amigos será iniciado quando Vc chamar amigos para 
competir com vc! Caso Vc receba convites de amigos, cada convite será 
mostrado a Vc  e fica sujeito a sua aceitação.

Uma vez aceita a inclusão no Ranking de Amigo, não é possível reverter a 
situação.

Vc define o nome que irá aparecer no Ranking para outras pessoas assim 
que o acessa pela primeira vez. 

 •   Detalhes de contato: nome, apelido, CPF, endereço de e-mail e   
      número de telefone celular, data de nascimento; 

 •   Senha do Aplicativo; e,

 •   Informações de perfil do Aplicativo: nome de usuário e imagem de  
      perfil (se aplicável).

Se Vc escolher registrar-se e acessar o aplicativo utilizando uma conta 
junto a terceiro (tal como a sua conta de Facebook, do Google ou Apple 
Login), a autenticação do seu login será feita pelo terceiro. O Fornecedor 
do Aplicativo irá coletar o seu nome, endereço de email, foto de perfil e 
qualquer outra informação da sua conta junto ao terceiro que Vc concorde 
em compartilhar no momento em que Vc escolher se registrar por meio de 
terceiro e der permissão para que a sua conta do Programa Auto.Vc fique 
vinculada à sua conta junto ao terceiro.

Ao se registrar online para participar do Programa Auto.Vc, o Fornecedor do 
Aplicativo irá receber diretamente de Vc:

3. TRATAMENTO DOS SEUS DADOS (DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE)
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Além disso, o Aplicativo coleta os seguintes dados sobre a condução e 
locomoção do veículo: 

 •     Informações de viagem: data e hora de início e de término da   
       viagem;

 •     Distância percorrida;

 •     Dados de velocidade, aceleração, desaceleração e de    
        frenagem;

 •     Informações sobre a superfície da estrada;

 •     Informação de localização e direcional; e

 •     Informações sobre o uso de dispositivos móveis, por exemplo,   
        se a função hands-free foi usada ou se textos foram enviados   
        durante uma viagem.

Por fim, poderão ainda ser coletadas informações técnicas sobre os 
dispositivos utilizados para acessar o App (tipo, modelo, OS do aparelho), 
identificadores técnicos (endereços de IP, ID device, IMEI) e informações 
sobre engajamento (publicidades por meio das quais o Usuário teve acesso 
ao Aplicativo ou visualizou o Aplicativo e seus cliques e interações dentro do 
aplicativo). 

Todas as informações acima, disponibilizadas pela Allianz, diretamente por 
Vc ou por qualquer conta junto a um terceiro, serão coletivamente referidas 
como os seus “Dados de Telemetria”.

A Allianz não utilizará os seus Dados de Telemetria para fins de análise de 
sinistros, para recusa de pagamento de indenização, nem para aumentar o 
prêmio do seguro. Também não forneceremos seus dados para ofertas de 
produtos de terceiros. 

3.2 Para que não usamos os seus dados
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Os seus Dados de Telemetria serão tratados com a finalidade de elaborar 
um “score” que possibilite identificar se o usuário é um bom motorista e 
conceder cupom de desconto na proporção da diminuição do risco. Bons 
motoristas se envolvem em menos sinistros, e a diminuição da sinistralidade 
impacta menos no fundo comum administrado pela Allianz, reduzindo, 
assim, o valor do prêmio total líquido do seguro devido pelos clientes.

Os seus Dados de Telemetria serão tratados para fins de execução do 
Regulamento (celebrado entre Vc e a Allianz para os fins do Programa Auto.
Vc), mediante análise do seu perfil de condução, visando definir critérios 
mais assertivos para o estudo de precificação e análise do risco segurado. 
Além disso, seus Dados de Telemetria serão tratados para análise estatística 
e de pesquisa; para melhorar ou desenvolver outros produtos, serviços e 
benefícios relacionados aos seguros de automóvel da Allianz.

Serão tratados para estudos de sinistros, visando melhorar análise do 
risco segurado e evitar fraude no seguro. Também, serão tratados para 
realização e análises de campanhas de marketing, envio de comunicados 
e prospecções, considerando o seu legítimo interesse de analisar a 
efetividade da utilização do Auto.Vc e das suas campanhas publicitárias, 
permitindo, assim, identificar se o aplicativo está sendo bem utilizado e, 
em consequência, melhorar a análise do risco segurado com o intuito de 
favorecer o fundo comum. 

Os Dados de Telemetria podem ser tratados, ainda, (i) para cumprir com 
obrigações legais, e (ii) para o exercício regular de direito na resolução de 
conflitos e para exigir o cumprimento de contratos.  

Para fins de transparência com o usuário, a Allianz destaca que o Fornecedor 
do Aplicativo, conforme disposto no Contrato de Licença de Usuário Final 
de Produto Licenciado, aceito por Vc ao se cadastrar no Aplicativo, poderá 
utilizar os seus Dados de Telemetria para avaliar, personalizar e aprimorar 
o seu Aplicativo e os serviços de telemetria relacionados, para notificá-
lo sobre alterações ou atualizações; e responder às suas solicitações, 
questionamentos e dúvidas. 

3.3 Finalidades do Tratamento dos seus dados
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Os dados coletados pelo App serão armazenados durante: (i) o prazo em 
que Vc estiver participando do Programa Auto.Vc; (ii) nos casos em que o 
usuário contratar o seguro na Allianz, pelo prazo de vigência da sua apólice 
de seguro;  (iii) pelo prazo previsto em legislação, para cumprimento de 
obrigações legais e regulatórias, e (iv) pelo prazo de 3 (três) anos para 
realização de ações de marketing e (v) pelo prazo adicional de 5 (cinco) anos 
após o término da sua relação com a Allianz (conforme art. 27 do Código 
de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90), necessário para o exercício 
de direitos em juízo. Após esses prazos, os dados poderão ser mantidos de 
maneira anonimizada (ou seja, não permitindoa a respectiva identificação 
do titular).

O Programa Auto.Vc pode utilizar o Google Analytics para analisar o uso do 
aplicativo. O Google Analytics utiliza um conjunto de cookies para coletar 
informações e reportar estatísticas de uso sem identificar pessoalmente 
usuários individuais ao Google. Mais informações sobre o Google Analytics 
estão disponíveis em: “Como o Google usa informações de sites ou apps que 
utilizam nossos serviços” localizado em www.google.com/policies/privacy/
partners/.

Os seus Dados de Telemetria podem ser compartilhados com afiliadas, 
fornecedores e prestadores de serviços da Allianz e do Fornecedor do 
Aplicativo para oferecer tecnologia, atendimento ao cliente, pesquisa, 
marketing e análise de campanhas de marketing, comunicações e outras 
formas de suporte ao Aplicativo de Telemetria.

As informações de seu perfil, restritas a apelido, pontuação, total de 
viagens, quilometragem total, posição no ranking e cidade serão exibidas 
publicamente para outros usuários registrados no Aplicativo na tela de 
Ranking.

A Allianz e/ou o Fornecedor do Aplicativo podem precisar divulgar seus 
Dados de Telemetria:

 •    para responder ou cumprir com qualquer lei, regulamento,   
       intimação, ordem judicial ou outra obrigação legal;

 •    para fazer cumprir e proteger seus direitos e propriedades;

 •    para detectar, investigar e ajudar a evitar ameaças à    
       segurança, fraudes ou outras atividades maliciosas; 

 •    para proteger os direitos, a propriedade ou a segurança de   
       todos os usuários, funcionários ou outros.
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Este Regulamento, em conjunto com a Declaração de Privacidade e o 
Contrato de Usuário Final contém todas as informações referentes ao 
Programa. Ele poderá ser alterado a qualquer momento e qualquer 
alteração será disponibilizada no site do Programa.

Para maiores informações e como forma de reforçar o compromisso 
da Allianz junto aos titulares de dados pessoais, verifique a Política de 
Privacidade Allianz Brasil, disponível em: https://www.allianz.com.br/
politicas-do-sistema.html#privacidade. 

Ainda, você também poderá ter acesso à Política de Cookies Allianz 
Brasil, localizada em: https://www.allianz.com.br/politicas-do-sistema.
html#cookies

Toda e qualquer decisão relacionada a eventuais alterações e/ou 
cancelamento do Programa ou de seus benefíicos, milhas ou brindes caberá 
exclusivamente à Allianz, a qualquer momento.

A Allianz reserva para si também o direito de cancelar ou modificar este 
Programa, incluindo nos casos que ocorram fraudes, dificuldades técnicas 
ou qualquer outro fato que fuja de seu controle e/ou que comprometa a sua 
integridade e a da Programa, ou por simples encerramento, entre outros, a 
exclusivo critério da Allianz.

Todas as demais alterações realizadas pela Allianz neste Regulamento 
serão disponibilizadas com antecedência. 

Fica a critério exclusivo da Allianz estabelecer mecanismos preventivos de 
fraude e, caso constatada, Vc será excluído imediatamente deste Programa, 
além da possibilidade de adoção de demais medidas previstas pela Allianz 
e legislação vigente.

Vc concorda expressamente, através da aceitação do benefício, milhas ou 
Brinde, que a Allianz não será responsável por qualquer dano ou prejuízo 
oriundo destes, ou por quaisquer acidentes, incidentes ou contratempos 
ocorridos durante o usufruto. 

Não caberá qualquer tipo de recurso contra a decisão final de concessão do 
benefício, milhas ou Brinde pela Allianz, tampouco solicitação de dilação 
de prazo, por quaisquer de Vcs, sob qualquer pretexto.

O processo de apuração para concessão dos benefícios, milhas ou brindes 
poderá ser acompanhado pela área de Auditoria Interna da Allianz.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
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Qualquer dúvida que surgir e não estiver devidamente prevista neste 
Regulamento será sanada pela Diretoria da Allianz, cujas decisões também 
serão definitivas e irrecorríveis.

Caso Vc abra mão de seu benefício, milha ou Brinde ou os não utilizem, eles 
não poderão ser repassados a outros clientes ou terceiros, ou, ainda, exigi-
los posteriormente. 

Última atualização: 01 de outubro de 2022.


