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OUT ROS SEGUROS AO SEU DISP OR

Liberty
Viagem

Liberty
7 Chaves

Porque um gato não faz só ronrom.

Seguro de
Responsabilidade
Civil

Mais proteção com a Liberty Seguros.

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 Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. – Sucursal em Portugal – Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 6, 11.º, 1069-001 Lisboa
Tel. 21 312 43 00 – www.libertyseguros.pt – Pessoa coletiva registada na Cons. Reg. Comercial de Lisboa sob o número único 980 630 495.

Seguro de Recheio
de Habitação

Liberty
Pet

Liberty
7 Vidas

PUB

“O Tobias, como qualquer gato,
sempre foi curioso e gosta de deixar a
marca das suas unhas em alguns móveis.
Eu não me importo, mas o vizinho não
foi da mesma opinião quando ficou
com um cadeirão antigo danificado...
Agora, com o Liberty 7 Vidas, o meu
vizinho está menos preocupado
e até já gosta do Tobias.”
Carolina Santos

> Assistência médica, cirúrgica, farmacêutica
ou hospitalar em caso de acidente do gato
até 500€ por anuidade.
> Proteção jurídica no caso do gato provocar
danos a terceiros e o dono for alvo de ação
judicial.
> Garante a estadia do gato num local
adequado, em caso de internamento hospitalar
do dono, se na residência não houver mais
ninguém que possa cuidar do animal (até ao
limite de 20€ por dia e 300€ por anuidade).
> Se o gato for roubado ou desaparecer de casa,
após 72 horas do ocorrido, fica garantida a
publicação de anúncios, no intuito de o encontrar
(até ao limite de 200€ por anuidade).

Liberty
7 Vidas

> Capital de 100€ por anuidade para libertação
do gato encarcerado em via pública.

Quem tem gatos sabe o quanto estes
felinos são companheiros insubstituíveis.
Mas também sabe que, por vezes,
causam estragos que nos trazem
complicações, para além dos elevados
custos com o veterinário sempre que
têm um acidente.
O Liberty 7 Vidas é um seguro de
Responsabilidade Civil que visa proteger
os donos das despesas imprevistas que os
seus gatos possam provocar a terceiros.
Coberturas

Vantagens

Opção 1

Opção 2

Responsabilidade Civil

25 000€

50 000€

Assistência

Incluída

Incluída

> Garante a organização e despesas do funeral,
até ao limite de 500€.
> Acesso a rede com descontos convencionados
em vários serviços e alimentação para animais.

O Liberty 7 Vidas dá cobertura
às aventuras do seu felino.
Fale com o seu Agente
Liberty Seguros.

Não dispensa a
consulta da informação
pré-contratual e
contratual legalmente
exigida. São aplicáveis
as Condições Gerais do
Liberty Responsabilidade
Civil Geral.

