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Liberty Bike
A aposta no Ciclismo motivou a Liberty
Seguros a alargar as suas soluções de
proteção a todos aqueles que aproveitam
a bicicleta para os seus momentos de
lazer: no convívio com amigos,
para fazer exercício, ou simplesmente
para descontrair. O Liberty Bike
foi pensado para garantir
a segurança dos ciclistas

Acidentes Pessoais +
Responsabilidade Civil
Garante-lhe um conjunto de coberturas, em caso de
acidente, e assegura o pagamento de indemnizações
que legalmente lhe possam ser exigidas por danos
materiais e/ou pessoais causados involuntariamente
a Terceiros.

Transporte
Em caso de acidente ou roubo durante o transporte
da sua bicicleta, o Liberty Bike cobre o pagamento
do valor da mesma, até ao montante máximo de
1 500 €. Para tal, deverá fazer prova do valor da
bicicleta com a apresentação da respetiva fatura de
compra ou orçamento de casa especializada.

em cada passeio.

Acidentes Pessoais

>Vantagens
> Um plano de seguros completo para a sua proteção
e a da sua bicicleta;
> Isenção de franquias por sinistro;
> Total simplicidade na adesão;
> Livre escolha do Serviço Hospitalar (público ou
privado) ou da Rede de Clínicas da Liberty Seguros.

>Coberturas
O Liberty Bike é uma solução de proteção para si
e para a sua bicicleta, composta por duas vertentes
de proteção, seguro de Acidentes Pessoais e seguro
de Responsabilidade Civil, que poderão ser
complementadas pela cobertura de Transporte.

+

Responsabilidade Civil
Capital

Cobertura
Morte ou Invalidez Permanente

25 000,00 €

Despesas de Tratamento e Repatriamento

4 000,00 €

Despesas de Funeral

2 500,00 €

Responsabilidade Civil

50 000,00 €

Transporte
Capital

1 500,00 €

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

Seguro de Saúde
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Porque a meta é a sua segurança

Seguro Multirriscos
Habitação

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 24h por dia, 365 dias por ano

Assistência 24 Horas
808 505 542
+351 213 124 335 (no estrangeiro)
Atendimento Personalizado das 9h às 17h, todos os dias úteis
Atendimento Permanente 24h por dia, 365 dias por ano

www.libertyseguros.pt
Av. D. João II, N.º 11 - 5.º 1998-036 Lisboa
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