TIPOS DE COBERTURAS

BIKE
Bike Protector - resumo das coberturas e condições
Seguro destinado a cobrir bicicletas esportivas com valores superiores a R$ 3.000 e o
primeiro a oferecer cobertura total para seu equipamento. Produto exclusivo no mercado com
coberturas diferenciadas. O seguro pode ser contratado para bicicletas novas e usadas.
Segurado: Pessoas Físicas proprietárias de bicicletas. Limite: Podem ser contratadas as
diversas opções de valores acima de R$3.000,00 (três mil reais).
Vigência: Anual.
Franquia: As franquias variam de acordo com a importância do bem e são aplicáveis em cada
sinistro.
Ramo SUSEP: 0171.
Processo SUSEP: 15414.000266/2012-18 e 15414.901385/2013-62.
Resumo das coberturas
Cobertura Básica
O presente seguro garantirá até os limites estabelecidos, os Acidentes de causa externa
(inclusive incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, roubo e furto qualificado) dos bens
cobertos, excetuando-se os riscos excluídos nas Condições Gerais.
Garante ainda o Roubo/Furto Qualificado na residência, em treinos, competições e durante o
transporte* da bicicleta.
Coberturas Acessórias
Cobertura de Responsabilidade Civil:
Esta cobertura garantirá os danos causados a terceiros durante a vigência da apólice, e que
sejam decorrentes de acidentes relacionados com a existência, uso, trânsito e operação do
equipamento segurado.
50% do valor da bicicleta, conforme discriminado na especificação da apólice, é destinado a
cobrir danos causados a terceiros enquanto pedala ou no transporte* da bicicleta.
Demais Informações
•
•
•
•
•
•
•

Para efetivar a contratação é necessária a elaboração de um laudo/inspeção prévia em
um dos prestadores cadastrados;
A renovação não é automática;
Pagamento pode ser feito por cartão de crédito (VISA, MASTER ou DINERS) ou boleto
bancário;
Parcelamento pode ser feito em até 05 vezes;
Não há cobrança de custo de apólice;
Segurados com boa experiência poderão ter redução em seus custos;
O custo pode sofrer alguma redução mediante celebração de convênio com entidades
de classe.

Nossa experiência no Segmento
•
•

Mais de 6.000 segurados Protector em 26 estados e mais de 420 cidades em todo o
Brasil.
Dezenas de casos em regulação o que nos torna uma seguradora conhecedora do

+55 43 3375 9800 | www.originalli.com.br
Sede Própria | Rua Uraí | 128 | Londrina PR | CEP 86060 460

24 horas: 0800 400 9800

TIPOS DE COBERTURAS

BIKE
•
•

assunto Responsabilidade Civil Profissional e D&O (Directors & Officers).
Equipe de atendimento técnico e de sinistros dedicada ao Protector.
Aplicativo móvel disponível para plataforma Android e iOS.

Vantagens para o Segurado
•

•
•

O nosso segurado receberá a sua apólice em um Kit exclusivo, que dá acesso a um
sistema, no qual o segurado poderá visualizar todas as informações sobre seu seguro,
obter seu certificado de cobertura, alterar dados cadastrais, emitir boletos, avisar e
acompanhar os sinistros, entre outras funcionalidades;
Contratação facilitada. Pode ser feito on-line (sem a necessidade de papel). As
coberturas são disponibilizadas imediatamente após a contratação;
Sigilo das informações. Não divulgamos informações de segurados a terceiros.

Sobre o Protector
•
•

O Protector possui um sistema de contratação desburocratizada e on-line e com
múltiplas formas de pagamento.
A emissão é automatizada e rápida. Após as análises de praxe, você recebe sua apólice
eletronicamente.

Sobre a Argo Seguradora
A Argo Seguros é uma subsidiária do Argo Group Internacional. Sediada em São Paulo,
oferece ampla gama de seguros especiais, bens patrimoniais e responsabilidade incluindo
seguro profissional, transportes, riscos de engenharia, patrimonial e seguro garantia.
Com classificação "A" (excelente) pela A.M Best e "A-" (forte) pela Standard and Poors (S&P),
oferecemos produtos e serviços de alta qualidade, customizados para atender as necessidades
de cobertura e atendimento dos sinistros para nossos segurados.
(*) Desde que transportada devidamente acondicionada em racks específicos, Thule, Equimax
etc.

Fonte:
https://www.argo-protector.com.br/produtos/pdf/bikes/resumo-produto.pdf
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