
INSURANCE ESSENTIAL TOP
SECURITY DEPOSIT 750 € 500 €
N.º Drivers (a) 1 1
Insurance against third parties yes yes
Own damages insurance yes yes
Unlimited km’s yes yes
24/7 Road Assistance yes yes
Tire insurance (b) no yes
Glass insurance (c) no yes
Occupant Insurance no yes
Travel on... Portugal Portugal & Spain
PRICE Included on rental price 17€/day

(a) - Minimum Age = 21 years old with at least 3 years of driving license;
- Drivers under 25 years old and/or less than 3 years license driving = 10€/day;
- Additional Driver = 10€/day;

(b) Tire insurance only 1

(c) Glass insurance: only 1 glass; excludes headlights, taillights, mirrors, skylights and solar panel

SEGURO ESSENCIAL TOP
CAUÇÃO 750 € 500 €
N.º Condutores (a) 1 1
Seguro contra terceiros sim sim
Seguro danos próprios sim sim
Km’s ilimitados sim sim
Assistência em viagem 24/7 sim sim
Seguro pneu (b) não sim
Seguro vidros (c) não sim
Seguro de ocupantes não sim
Viajar em... Portugal Portugal & Espanha
Preço Incluído no preço de aluguer 17€/dia

(a) - Idade mínima = 21 anos, com pelo menos 3 anos de carta condução
- Condutores com menos de 25 anos e/ou com menos de 3 de carta condução = 10€/dia
- Condutor adicional = 10€/dia

(b) Seguro pneu (apenas 1)

(c) Seguro vidros (apenas 1 vidro; exclui faróis, farolins, retrovisores, claraboias e painel solar)

- Documentos (originais) a apresentar no dia da recolha do veículo e assinatura do contrato de aluguer:  
1 ) Carta de condução válida para a classe B (veículos ligeiros). Se residentes na U.E., deverão possuir 
uma carta internacional; 2) Passaporte/Cartão de Cidadão;  3) Cartão de crédito (VISA) om plafond 
suficiente para cativar o depósito de caução. 

- Documents (original) to be presented: 1) Valid driver’s license (B class) to drive in Europe, or an 
international driver´s license; 2) Valid ID/Passport; 3) Credit card (Visa or Mastercard) to pay the security 
deposit.


