
Perguntas frequentes: 

• Preciso de “Carteira Internacional” para pilotar ou dirigir nos Estados Unidos e Canadá? 

Não, a sua habilitação é válida nesses países, porém é recomendável obter a PID, que é a carteira 

internacional, pois caso você venha a se envolver em alguma ocorrência, as autoridades locais podem exigir 

uma tradução juramentada da sua habilitação, e caso você tenha a “Carteira Internacional”, o problema está 

resolvido. 

 

• Quais os tipos de seguro que posso contratar para a moto? 

Existem 2 modalidades de seguro, o VIP (Vacation Interruption Protection), que vai dar cobertura á sua moto 

e o SLI (Supplemental Liability Insurance), que vai dar cobertura a danos causados a terceiros. Ambos estão 

disponíveis para contratação no momento da retirada das motos junto à locadora. (Vide a tabela de valores 

dos seguros). 

 

• Como funciona o depósito de segurança (caução)? 

A locadora sempre exigirá um depósito de segurança, cujo valor vai depender do tipo de seguro que você 

contratou. Esse valor vai de US$ 100,00 a US$ 5.000,00. Veja na tabela de valores de seguros qual será o 

depósito de segurança. Esse valor é apenas bloqueado no seu cartão de crédito, e no final da viagem caso 

não haja danos ou outros valores a serem cobrados, o valor é liberado. 

 

• Que tipo de equipamento pessoal a locadora oferece aos pilotos? 

A locadora oferece apenas capacetes abertos tipo coquinho. Caso você queira um capacete melhor, capa de 

chuva, jaqueta, etc, normalmente a locadora tem esses equipamentos para alugar, lembre-se que sempre 

estão sujeitos a disponibilidade.  

 

• Qual modelo de moto ou carro vou receber? 

Todas as locadoras, tanto de carros como as de moto, trabalham com a categoria escolhida, não com 

modelo específico. Portanto, como exemplo se você optou por um carro conversível, você pode receber um 

Mustang, um Camaro ou um Chrysler, para a locadora o importante é atender a categoria escolhida 

“Conversivel”. No caso das motos, também exemplificando, se você optou por uma Harley-Davidson Electra 

Glide, você pode receber o modelo Classic, Ultra Classic, Ultra Limited ou Special, o que importa para a 

locadora é atender categoria solicitada. Não são aceitos pedidos de modelos específicos. 

 

• Quanto de bagagem posso levar no tour? 

Normalmente o carro de apoio, é dimensionado para transportar o limite de bagagem liberado pelas 

empresas aéreas, isso significa no máximo 2 volumes por passageiro. Em alguns tours específicos costuma-se 

limitar em 1 volume por pessoa. 

 

• No caso de um defeito mecânico o que acontece? 

No caso de um problema mecânico, a locadora deve ser notificada imediatamente, e a mesma é a 

responsável por orientar o procedimento a ser adotado.  No caso de reparos em que demandem até 2 horas, 

este é feito em uma oficina indicada pela locadora. Em reparos mais graves, a moto deve ser deixada e o 

passageiro pode prosseguir com a moto utilizada pelo guia, o qual assume suas funções no carro de apoio, 

até que seja possível a substituição da moto. Nesse caso também, se houver a impossibilidade de 

substituição da moto, o passageiro pode optar por alugar um outro veículo para prosseguir no tour, sendo 

assim a locadora reembolsa as diárias não utilizadas da moto, bem como pode indenizá-lo por esses dias 

dependendo do seguro feito junto à locadora. 

 

• Estou cansado e não quero mais pilotar, o que acontece? 

Se alguém optar por desistir de pilotar por algum motivo, a locadora é notificada dessa desistência e a moto 

é deixada no hotel. As despesas decorrentes do resgate da moto, são de responsabilidade do passageiro. Ele 



pode prosseguir na viagem optando por alugar outro tipo de veículo, (nesse caso não reembolsável) ou 

prosseguir no carro de apoio caso tenha espaço. 

 

• Vamos comprar a viagem com muita antecedência, o que acontece se por algum motivo não puder viajar? 

Normalmente se houver um cancelamento com mais de 60 dias antes do início da viagem, os valores já 

pagos são devolvidos quase que integralmente, haverá apenas alguma perda decorrente de sinalizações 

feitas a hotéis e locadoras que por muitas vezes não são reembolsáveis. Para cancelamentos com menos de 

60 dias da data da viagem, as perdas podem ser significativas, podendo chegar a 100% do valor da viagem. 

Para evitar essas perdas, é recomendável a contratação de um “Seguro de Cancelamento de Viagem”, o qual 

pode indenizar esses valores não reembolsáveis. Esse seguro será oferecido aos participantes no memento 

da sua inscrição para o tour, ou também pode ser adquirida junto a qualquer outra corretora de seguros. 

Lembramos que a contratação desse tipo de seguro deve ser feita imediatamente após a contratação da 

viagem, caso contrário não terá valor junto à seguradora. 

 

• Se alguém tiver um problema de saúde durante a viagem? 

Você terá a assistência do nosso pessoal de suporte (guias), que irão orientá-lo a acionar o plano de 

assistência médica (incluso na programação), bem como todo o suporte necessário para o atendimento em 

uma clínica ou hospital. Normalmente a cobertura desse seguro está limitado a US$ 50.000,00 para despesas 

médicas, se você quiser aumentar esse limite, solicite um up-gade do seguro. 

 

• Se eu for de carro onde e quando retiro e devolvo o carro? 

Se você optou em fazer a viagem de carro, você retira o carro no aeroporto no momento da sua chegada, e o 

devolve também no aeroporto quando for embarcar para retornar.  

 

• No caso de tour com carro como funcionam os seguros? 

Nos tours feitos com carros, o seguro total do veículo, bem como a cobertura a terceiros já está inclusa na 

locação. Voce não tem nada a mais a pagar para a locadora, exceto se você optar por contratar serviços ou 

seguros extras. Lembramos que sempre será solicitado o seu cartão de crédito e será feito um depósito de 

segurança em torno de US$ 200,00, o qual é liberado após a devolução do veículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seguros disponíveis para motos: 

 

Seguro VIP (Vacation Interruption Protection) - Cobertura por danos - Cobertura por roubo 

OCORRENCIA SEM SEGURO VIP 

US$ 25,00/dia 

VIP-ZERO 

US$ 35,00/dia 

Danos à motocicleta: 
Inclui qualquer dano 
acidental causado à 
motocicleta e seus 
acessórios (exceto por 
negligência) 

O cliente paga 100% do 
valor dos danos causados. 

Sem franquia, o cliente 
não é responsabilizado 
pelos danos (exceto os 

causados por negligência) 

Sem franquia, o cliente 
não é responsabilizado 
pelos danos (exceto os 

causados por negligência) 

Roubo da moto ou seus 
acessórios: 

O cliente paga 100% do 
valor da moto ou dos 
acessórios furtados 

O cliente é responsável 
até o limite da franquia de 

US$ 5.000,00 

O cliente é responsável 
até o limite da franquia de 

US$ 1.000,00 

Proteção de Interrupção 
de Viagem: 
Na eventualidade de uma 
falha mecânica cujo 
reparo possa demorar 
mais de 12 horas após a 
notificação à locadora. 
Pneu furado não é 
considerada falha 
mecânica. 

O cliente é indenizado 
pelos dias de locação não 

utilizados. 

O cliente é indenizado 
pelos dias de locação não 

utilizados. E recebe até 
US$ 35,00/dia para a 

locação de outro veículo. 

O cliente é indenizado 
pelos dias de locação não 

utilizados. E recebe até 
US$ 100,00/dia para a 

locação de outro veículo. 

Cobertura para pneus: 
No caso de um pneu 
furado ou danificado. 

Não incluso Não incluso Cobre o conserto e 
reembolso de até 

US$100,00 para despesas 
com guincho. 

Pertences pessoais: 
Nos casos de roubo ou 
danos. 

Não incluso Não incluso Você pode receber até 
US$ 500,00 para a 
reposição de seus 

pertences. (É exigido uma 
ocorrência policial) 

Depósito de segurança: US$ 5.000,00 US$ 750,00 US$ 100,00 
 

SLI (Suplemental Liability Insurance) – Cobertura a terceiros 

Cobertura a terceiros Preço 

Cobertura de até US$ 1.000.000,00 US$ 24,95/dia 

Cobertura de até US$ 300.000,00 US$ 14,95/dia 

 

 

 

 

 

 

 


