Ageas informa
o código da estrada mudou

conheça a nova
carta de condução por pontos

Para mais informação consulte

www.ansr.pt

A partir do dia 1 de junho de 2016, entra em vigor a nova Carta de Condução por pontos.
A mudança é automática e gratuita, sem necessidade de substituir o documento atual.

como funciona?
Cada condutor tem inicialmente 12 pontos.
Por cada contraordenação cometida vai perdendo pontos.
Se o condutor perder os 12 pontos fica sem a carta.

perda de pontos
contraordenação grave

contraordenação muito grave

crime rodoviário

perde 2 ou 3 pontos

perde 4 ou 5 pontos

perde 6 pontos

taxa de álcool 0,5g/litro
(contraordenação grave)

taxa de álcool 0,8g/litro a 1,2 g/litro
(contraordenação muito grave)

Condução sob o efeito
de psicotrópicos

perde 3 pontos

perde 5 pontos

perde 5 pontos

quando tiver apenas 5 pontos

quando tiver apenas 3 pontos

aos 0 pontos

terá de frequentar aulas de
formação de segurança rodoviária

terá de fazer um
novo exame de código

fica sem a carta!

consequências

No entanto, se for um condutor exemplar e durante três anos seguidos não tiver nenhuma contraordenação,
ganhará 3 pontos, ficando com a pontuação máxima, 15 pontos.

atenção!
A mudança de modelo para a Carta de Condução por pontos não anula as contraordenações anteriores.
Para saber mais registe-se no portalcontraordenacoes.ansr.pt/ e consulte a sua situação atual.

A Ageas deseja-lhe viagens seguras.
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