Allianz Provas de Atletismo
A quem se destina este seguro?
A todas as entidades que promovem eventos de corrida /
atletismo e inclui todas as atividades administrativas de conceção,
planeamento e produção do evento.

Na componente de Responsabilidade Civil, estão incluídas:

O que inclui o seguro Allianz Provas de Atletismo?

. Operações de carga e descarga das matérias e produtos
inerentes ao evento

Trata-se de uma solução que que combina Acidentes Pessoais e
Responsabilidade Civil e garante os riscos de acidente a todas as
Pessoas Seguras, inscritas em provas de atletismo, bem como o
pagamento de indemnizações por eventuais danos que possam
causar a terceiros durante a prática da corrida e em toda a
duração do evento.

. Intoxicações alimentares provocadas por produtos fornecidos
pelo Tomador do Seguro

. Montagem, desmontagem e permanência de palcos, tendas,
tribunas, bancadas ou estruturas desmontáveis.

Quanto custo o Allianz Provas de Atletismo?
Para a componente de Acidentes Pessoais, o custo varia de
acordo com a duração da prova e do número de atletas inscritos.

Qual a informação necessária para contratar um
Allianz Provas de Atletismo?
Deve indicar o local da prova e o número de pessoas seguras a
incluir no seguro através do envio de uma listagem com os nomes
e NIF‘s de todas as pessoas seguras.

Quais as coberturas e capitais?
28.034,76€

Despesas de Tratamento (DT)

4.485,05€

Prémio total anual por atleta

Franquia*

1-3 dias

0,70€

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:

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€

Morte Simultânea da Pessoa Segura e
Cônjuge (com filhos menores a cargo)

15.000€

Capital

Espetadores

Prémio Total

até 100/dia

40€

251 a 500/dia

67,50€

até 100/dia

43€

Franquia

100.000€

200.000€

Lorem ipsum dolor sit amet,10%
conno mín. 250€
251 a 500/dia
75€
sectetuer adipescing
elit, sed diam
Nonummy
até 100/dia
50€

300.000€
251 a 500/dia

90€
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Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Morte e Invalidez Permanente (MIP)

Duração da Prova
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