Allianz Escolas de Surf
A quem se destina este seguro?

Na componente de Responsabilidade Civil:

A todas os clientes que dispõem de instalações desportivas para a
prática de surf e outros desportos semelhantes como por exemplo,
Stand Up Paddle, Bodyguard, Skimming, Windsurf, Kitesurf, sejam
estas empresas que se dediquem única e exclusivamente ao
ensino (sem aluguer) ou empresas que não possuem alvará de
Animação-Turística ou Operador Marítimo-Turístico.

. Danos causados pelas pranchas utilizadas no exercício da
atividade;
. Danos causados pelos alunos a terceiros, no decurso das aulas e
sob orientação dos instrutores;
. Danos causados a embarcações de terceiros.

Quanto custo o Allianz Escolas de Surf?
O que inclui o seguro Allianz Escolas de Surf?
Garante os riscos de acidente a todas as Pessoas Seguras utentes
das pranchas de Surf do Tomador do Seguro, durante a prática do
desporto, nas praias indicadas no contrato de seguro e durante o
período de abertura ao público da Escola de Surf.
Em cada contrato de seguro, podem ser incluídas até 3 praias.
Inclui ainda as indemnizações por danos patrimoniais e não
patrimoniais diretamente decorrentes de lesões corporais e/
ou materiais que sejam causados a terceiros ou clientes, por
representantes ou pessoas ao serviço do Tomador do Seguro.

Os clientes/alunos que aluguem ou utilizem as pranchas do
Tomador do Seguro para a prática do desporto. Os funcionários
da Escola de Surf não estão incluídos.

Nº de Pranchas

Prémio total anual

até 3

50€

até 6

85€

até 10

120€

Mais de 10

12€ por prancha

Franquia*

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 75 anos.
Na componente de Responsabilidade Civil:

Quais as coberturas e capitais?
Morte e Invalidez Permanente (MIP)
Despesas de Tratamento (DT)

28.034,76€
4.485,05€

Adicionalmente a Allianz disponibiliza-lhe, sem qualquer custo,
as coberturas 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€).

Faturação

Capital

Prémio Total

Franquia

50.000€

87,20€

100.000€

95,92€

50.000€

139,52€

10% no mín.

100.000€

153,47€

500€

100.000€

231,00€

até 25.000€

De 25.001€ a 50.000€

De 50.001€ a 100.000€

Lorem ipsum dolor sit amet, con
sectetuer
adipescing
elit, sed diam
50.000€
210,00€
Nonummy
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Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

O que consideramos como Pessoas Seguras?

Na componente de Acidentes Pessoais, o custo varia de acordo
com o número de pranchas utilizadas..
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