Política de Depósito
Tenha em atenção que esta política de depósito é aplicável a alugueres efetuados nos seguintes países onde a
Europcar opera diretamente os seus serviços: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal e Reino
Unido. Para outros países, consulte o Montante de Depósito por País.
Quando chegar à estação de aluguer, ser-lhe-á solicitado que deixe um depósito para o seu aluguer. O valor
do depósito será bloqueado (não será debitado) no seu cartão de pagamento ( em nome do condutor
principal e o mesmo que foi utilizado no momento da reserva) ( não pode ser um Cartão Virtual; a
Europcar não aceita Cartões Virtuais) no momento do levantamento ou, no caso de Online Check-In, será
bloqueado durante as 48 horas antes do levantamento. Esse valor será deduzido do limite de plafond
autorizado no seu cartão de pagamento.
O depósito será utilizado para cobranças adicionais (por exemplo, combustível em falta, dia(s) extra(s) de
aluguer, quilometragem extra, valor de one-way (devolução numa estação diferente da de levantamento)
(quando não contemplado na reserva inicial), etc.)
Se o seu destino de aluguer é: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Portugal ou Reino Unido
Se pagou antecipadamente o seu aluguer, o valor do depósito é de 300€ (ou £250 ou equivalente na moeda
do país de destino).
Se não pagou o aluguer no momento da reserva, também será adicionado o valor do aluguer ao pedido de
autorização no seu cartão de crédito. Neste caso, o valor total autorizado no seu cartão de crédito será o
valor do aluguer + 300€ (ou £250 ou equivalente na moeda do país de destino).
Para os destinos de aluguer Portugal e Espanha, ao comprar uma proteção que reduza a franquia de danos
por colisão para 0 euros, o montante do depósito será também ele reduzido para 100 euros.
Se o seu destino de aluguer é em França
Se pagou antecipadamente o seu aluguer, o valor do depósito é de:

300€ (ou £250 ou valor equivalente na moeda do seu país) para veículos de passageiros

800€ (ou £700 ou valor equivalente na moeda do seu país) para comerciais

Se não pagou o aluguer no momento da reserva, esse valor será adicionado ao pedido de autorização no seu cartão de crédito. Neste caso, o valor
total autorizado no seu cartão de crédito será o valor do aluguer + 300€ (ou £250 ou equivalente na moeda do seu país) para veículos de
passageiros ou 800€ (ou £700 ou equivalente na moeda do seu país) para comerciais.

Quando se adquire uma proteção que reduz o excesso de danos de colisão para 0 euros, o montante do depósito será também ele reduzido para
100 euros.

Se o seu destino de aluguer é em Itália
Se pagou antecipadamente o seu aluguer, o valor do depósito é de 5 00€ (ou £450 ou equivalente na moeda
do país de destino).
Se não pagou o aluguer no momento da reserva, então o preço do aluguer também será autorizado no seu
cartão de crédito. Neste caso, o montante total autorisado no seu cartão de crédito será o valor do aluguer +
500€ (ou £450 ou equivalente na moeda do país de destino).
Se adquiriu um dos nossos Pacotes de Proteção, o depósito será reduzido.
No caso de adquirir:
- o Pacote de Proteção Medium, o montante do depósito será 300,00€.
- o Pacote de Proteção Premium, o montante de depósito será 100,00€.
Informamos que, devido a problemas técnicos, no caso de compra do pacote de proteção Medium/Premium,
o valor do depósito reduzido aplica-se somente a reservas sem Online Check-in. Em caso de Online
Check-in, o valor do depósito bloqueado no seu cartão de crédito será de 500 euros, sem prejuízo do valor da
sua responsabilidade (Franquia), conforme indicado no contrato de aluguer.

Por favor, abaixo encontra informações sobre o tempo de libertação do depósito:

Situação

Pagamento aquando da Devolução da viatura com o mesmo cartão de
pagamento utilizado para o Depósito
Pagamento aquando da Devolução da viatura com outro meio de pagamento
(dinheiro, outro cartão de pagamento, etc.) diferente daquele que foi utilizado
para o Depósito
Pré-pagamento com Extras (combustível, condutor adicional, etc.) a pagar
aquando da Devolução da viatura com o mesmo cartão de pagamento utilizado
para o Depósito
Pré-pagamento com Extras (combustível, condutor adicional, etc.) a pagar
aquando da Devolução da viatura com outro meio de pagamento (dinheiro, outro
cartão de pagamento, etc.) diferente daquele que foi utilizado para o Depósito
Pré-pagamento sem Extras, pelo que não é necessário nenhum pagamento no
cartão utilizado para o Depósito
Inicia o seu aluguer, efetua um Depósito mas muda de ideias e cancela o seu
aluguer

Tempo de
libertação do
Depósito
(após ser faturado)
4 dias úteis
4 dias úteis

4 dias úteis

4 dias úteis
4 dias úteis
Até 30 dias

