Allianz Escolinhas de Futebol
A quem se destina este seguro?

Quanto custa o seguro Allianz Escolas de Futebol?

A todos os clientes que possuem uma escola de futebol e que
pretendam proteger as crianças e jovens, até aos 18 anos, nela
inscritos.

Na componente de Acidentes Pessoais, o custo do seguro varia
de acordo com a idade máximas das crianças/jovens que estão
inscritas na escola.

O que inclui o seguro Allianz Escolas de Futebol?

Se quiser incluir mais do que uma escola de futebol, o prémio será
calculado separadamente e será emitido um contrato de seguro
por cada escola.

Garante os riscos de acidente a todas as Pessoas Seguras inscritas
na escola de futebol e ainda o pagamento de indemnizações por
danos patrimoniais e/ou não patrimoniais que sejam causados a
terceiros, durante a prática do desporto.
No caso de Acidentes Pessoais, no momento da contratação
do seguro, deve enviar uma lista com o nome e NIF de todas as
pessoas inscritas na Escola de Futebol.

Idade máxima

Prémio total anual por

Franquia

atleta

até 12 anos

7€

60€

até 18 anos

12€

90€

Quais as coberturas e capitais?
Morte e Invalidez Permanente (MIP)

28.034,76€

Despesas de Tratamento (DT)

4.485,05€

Outras Informações:
. O prémio total mínimo é de 42€
. Os preços apresentados aplicam-se a escolas de futebol que
pratiquem desporto amador não federado.

Na componente de responsabilidade Civil:

. Danos causados aos participantes, exceto quando no exercício
da prática desportiva;

Lotação

Até 500

Capital

Prémio Total

100.000€

190€

200.000€

205€

300.000€

240€

Franquia

10% no mín. 1.000€

. Por palcos, tribunas, bancadas e outras estruturas;
. Pela montagem, desmontagem e permanência de palcos,
tendas, tribunas, bancadas ou estruturas desmontáveis.
. Por intoxicações alimentares provocadas por produtos fornecidos
pelo Tomador do Seguro em locais afetos à exploração e sob
responsabilidade directa do Segurado;

Lorem ipsum dolor sit amet, con
sectetuer adipescing elit, sed diam
Nonummy

. Por operações de carga e descarga das matérias e produtos
inerentes à atividade segura.
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Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Para a componente de Responsabilidade Civil:
. Por quaisquer materiais, incluindo mercadorias e embalagens,
equipamentos, utensílios e decorações, interiores ou exteriores;
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