durante a semana, ao fim de
semana, por aí, nada é mais
prático de que ir de mota.
Mas nem tudo são vantagens!
Já aconteceu bater no espelho

Seguro de
Responsabilidade Civil

Liberty
Vida
Seguro de Vida

Mais proteção com a Liberty Seguros.

Claro que a vida continua,
mas ter o Liberty 2 Rodas
ajuda bastante a manter
o equilíbrio... financeiro!”
Carlos Sacadura

Liberty Seguros
808 243 000
+351 213 124 300 (no estrangeiro)
Atendimento Personalizado das 9h às 17h, todos os dias úteis
Atendimento Permanente 24 horas por dia, 365 dias por ano

www.libertyseguros.pt
Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 6 - 11.º - 1069-001 Lisboa

Liberty
2 Rodas
Porque o capacete não basta

Liberty
Pet

de um carro, ter uma avaria
na mota...
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Seguro de
Acidentes Pessoais
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que sempre quis. Na cidade,

OUT ROS SEGUROS AO SEU DISP OR

“A mota dá-me a liberdade

Liberty
Gestor

PUB

Liberty 2 Rodas
De mota, é importante andar
mais atento à proteção!
Seja pela sensação de liberdade,
facilidade em estacionar, ou por ser um
meio de transporte económico, andar
de mota é muito mais que uma moda!
Mas é também um veículo mais
vulnerável em determinadas situações.
Estar atento é também contar com o
Liberty 2 Rodas, o seguro pensado
especialmente para as duas rodas.

Assistência em Viagem (opcional)
Veículo de substituição por avaria NOVO!
Despesas de Reboque

Capacete e luvas
são indispensáveis,
o seguro também!
Responsabilidade Civil Obrigatória
Pode contratar Proteção Jurídica e Assistência em Viagem
(opção LIGHT ou BASE).

Proteção Pessoal
Garantia opcional se contratados danos próprios, que
inclui os danos no capacete e no vestuário (até 600€ /
anuidade).
Porque não é só a moto que é importante proteger, mas
também todo o equipamento indispensável a uma condução
em segurança.

Responsabilidade Civil Facultativa

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual
e contratual legalmente exigida.

Opção BASE

150€

500€

Falta ou Troca de Combustível (não inclui custo do combustível)
Furo ou Rebentamento do pneu (incluído custo do pneu)

-

Perda ou Roubo de Chaves
Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de Hospitalização
em caso de acidente ou doença ocorrido em Portugal

250€

-

Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de Hospitalização
em caso de acidente ou doença ocorrido no Estrangeiro

-

7.500€

* Uma assistência por anuidade e apenas em Portugal

Danos Próprios
Para situações de Furto; Choque, Colisão e Capotamento;
Incêndio; Queda de Raio e Explosão.

Fale hoje mesmo
com o seu Agente
Liberty Seguros
e arranque em
segurança com
a sua mota.

Opção LIGHT*

Alargue ainda mais
a sua proteção, incluindo
coberturas opcionais
vocacionadas para os
amantes das duas rodas.

Pode subscrever 10 000 000€ ou 50 000 000€ de capital
de responsabilidade civil, beneficiando ainda de garantias
adicionais.

