Allianz Ginásios
A quem se destina este seguro?
A todas as entidades que possuam um ginásio, centro de fitness e
academias de dança. Para a componente de Responsabilidade
Civil, se contratar o Allianz Ginásios, os instrutores/professores/
Personal Trainers podem contratar o RC Profissional, de acordo
com as condições indicadas.
Este seguro é obrigatório por lei para o seguro de Acidentes
Pessoais.

O que inclui o seguro Allianz Ginásios?
Garante o risco de acidente resultante da prática desportiva
desenvolvida pelas Pessoas Seguras que o frequentem, durante
os horários de abertura ao público e ainda as indemnizações por
danos patrimoniais e não patrimonais diretamente decorrentes de
lesões corporais e/ou materiais causados a terceiros ou clientes.

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

28.034,76€
4.485,05€

Adicionalmente a Allianz disponibiliza-lhe, sem qualquer custo,
as coberturas de de Despesas de Funeral (5.000€), Despesas com
Operações de Salvação, Busca e Transporte (1.000€) e Morte
Simultânea da Pessoa Segura e Cônjuge (15.000€).

Prémio total anual

até 20

255€

até 30

400€

até 40

500€

até 50

600€

até 75

760€

até 100

1.000€

até 150

1.500€

até 250

2.500€

60€

* franquia aplicável à cobertura de Despesas de Tratamento.
Outras Informações:
. O prémio total mínimo é de 42€.
. Os preços apresentados aplicam-se no âmbito de desporto
amador não federado.
. A idade limite de adesão das pessoas seguras é de 90 anos.
Na componente de Responsabilidade Civil:
Faturação

até 50.000€

Na componente de Responsabilidade Civil:
. Danos causados em consequência da exploração da atividades
segura;
. Operações de carga e descarga de matérias e produtos inerentes
à atividade segura;
. Intoxicações alimentares provocadas por produtos fornecidos/
preparados pelo Tomador do Seguro nos locais afetos à
exploração.

Quanto custo o Allianz Ginásios?
Na componente de Acidentes Pessoais, o custo varia de acordo
com a lotação da instalação e das modalidades nela praticadas.

Franquia*

De 50.001€ a 200.000€

De 200.001€ a
350.000€

Capital

Prémio Total

100.00€

86,20€

200.00€

93,91€

300.00€

107,82€

100.00€

112,23€

200.00€

122,23€

300.00€

140,28€

100.00€

196,40€

200.00€

213,91€

300.00€

245,50€

Franquia

10% no mín.
de 250€

Ao contratar o Allianz Ginásios possibilita aos intrutores/
professores/personal trainers destes ginásios a contratação do
RC Profissional, garantindo a responsabilidade que lhe seja
imputável em consequência da sua atividade profissional.
Faturação

Capital

Prémio Total

Franquia

50.00€

200€

10% no mín.

100.00€

250€

de 250€

até 25.000€
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Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Despesas de Tratamento (DT)

Lotação
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