Allianz BTT
A quem se destina este seguro?

O que não está incluído no Allianz BTT?

A empresas organizadoras de eventos desportivos (não
federados) e inclui as atividades administrativas de conceção,
planeamento e produção de eventos.

• Danos causados aos desportistas e participantes no evento,
ou aos seus equipamentos assim como os danos que sejam da
responsabilidade dos mesmos e/ou causados entre si;

O que inclui o seguro Allianz BTT?

• Danos em consequência do cancelamento, adiamento,
alteração ou não realização do evento;

O pagamento de indemnizações por eventuais danos que possam
causar a terceiros, durante o decorrer de um evento de BTT.

Quais as coberturas incluídas?
• Intoxicações alimentares provocadas por produtos fornecidos e/
ou preparados pelo Segurado em locais afetos à exploração e sob
responsabilidade directa do Segurado;

• Danos decorrentes de disparo ou queima de foguetes, fogo de
artifício ou outros objectos pirotécnicos;
• Danos causados a quaisquer bens pertencentes ao Segurado ou
a pessoas ao seu serviço ou por ele contratados e aos membros
da organização;
• Danos que sejam da responsabilidade do publico em geral;

• Operações de carga e descarga das matérias e produtos
inerentes à atividade segura;
• Montagem, desmontagem e permanência de palcos, tendas,
tribunas, bancadas ou estruturas desmontáveis.

Capital

• Ocorridos por ocasião de competições desportivas organizadas
e tuteladas pela respectiva Federação ou Associação Distrital;

Participantes

Prémio Total

até 150

27,25€

de 151 a 500

52,50€

até 150

38,15€

de 151 a 500

57,23€

até 150

43,60€

de 151 a 500

65,40€

Franquia

100.000€

• Danos reclamados ao abrigo de responsabilidades que nos
termos legais ou regulamentares, deva ser objecto de seguro
de responsabilidade civil obrigatório (nomeadamente o seguro
obrigatório de Animação Turística).

10% no mín. 250€

200.000€

300.000€

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

Quanto custo o Allianz BTT?

• Danos causados a stands, tendas, expositores, palcos, tribunas,
bancadas ou outras estruturas desmontáveis e respetivos
conteúdos e, em geral, aos bens de terceiros em exposição do
evento;
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