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Lusitania
Solução

Integral 2 R
PARA UMA CONDUÇÃO 

LIVRE E SEGURA!

Lusitania

Lusitania

Motore
UM SEGURO À SUA MEDIDA



Lusitania Motas
  
Se privilegia a mota como meio de transporte principal, a fuga às filas 
de trânsito e a facilidade de estacionamento, reforce a sua segurança 

com o produto .

Qualquer que seja a cilindrada, temos um plano sobre duas rodas, 
especialmente pensado para si: uma solução para motas de baixa 
cilindrada, mas com uma alta proteção, e outra para os condutores que 
apreciam motas mais potentes.

Lusitania Motas

Coberturas
Até 125 cc Mais de 125 cc

Light Super (a) Light Super

Responsabilidade civil obrigatória ! ! ! !

Responsabilidade civil facultativa # ! # !

Assistência em viagem motas ! ! ! !

Assistência em viagem motas VIP # # # #

Proteção jurídica ! ! ! !

Pessoas transportadas (condutor) # # # #

Choque, colisão e capotamento ! !

Incêndio, raio e explosão ! !

Furto ou roubo ! !

Danos em capacete #

! (a) Base     # Facultativa                            Motociclos com mais de 50 cc e até 125 cc.

Assistência em viagem 2R

Motas
Assistência em viagem, duas soluções, adaptadas às exigências de cada Cliente.

?Assistência em viagem motas, uma opção com o essencial de uma assistência: 
desempanagem, reboque, transporte ou repatriamento do veículo; alojamento e 
transporte dos ocupantes.

?Assistência em viagem motas VIP, com uma maior abrangência, além do 
essencial, garante também: assistência a pessoas e suas bagagens; falta ou troca de 
combustível em Portugal; veículo de substituição, em caso de avaria; envio de táxi 
em caso de incapacidade de condução por influência de álcool.

Bicicletas
Garantia de assistência a pessoas:

?Assistência médica em Portugal.

?Assistência em Espanha, com capitais para internamento hospitalar e assistência 
ambulatória.

PEÇA JÁ UMA SIMULAÇÃO!
Contacte o seu Mediador, um dos nossos Balcões ou através dos 
Telefones 210 407 510 / 220 407 510 (dias úteis, das 08h30 às 19h30).

A  é perfeita para si! 

Especialmente para si, apreciador da liberdade de movimento, 

criámos a , para que a sua vida seja uma aventura 
segura!

Quer utilize as duas rodas como meio de transporte principal ou 
lúdico, desfrute de todos os momentos sem preocupações e em 
segurança, protegendo-se dos imprevistos que possam ocorrer 
durante o seu trajeto.

Com a , conte com uma oferta de seguros 
distinta e atrativa para motas e bicicletas, com módulos e coberturas 
ajustadas às suas necessidades e estilo de vida.

Beneficie de um plano de proteção completo que, em caso de 
acidente, assegura a responsabilidade civil pelos danos materiais e 
corporais causados a terceiros, podendo ainda incluir os danos na sua 
mota e danos provocados à sua integridade física.

Com o produto  sugerimos dois níveis distintos 
de proteção, com capitais elevados, para as situações inesperadas que 
possam ocorrer: seja na prática de exercício físico ou em passeios 
descontraídos com a sua família e amigos.

Solução Integral 2R

Solução Integral 2R

Solução Integral 2R

Lusitania Bicicletas

Lusitania Bicicletas

Coberturas Light Super (a)

Responsabilidade civil 75 000 € 150 000 €

Acidentes pessoais:

(b)Morte ou invalidez permanente 30 000 €

Despesas de tratamento 5 000 €

Despesas de funeral 2 500 €

Assistência em viagem Incluído Incluído

(a) Subscrição para pessoas seguras com idade até 65 anos, com limite de permanência até aos 70 anos.
(b) Não abrange pessoas com idade inferior a 14 anos.

A GUIAR CONSIGO

Pode subscrever isoladamente ou em 
conjunto qualquer um dos seguros...
...a solução está sempre na Lusitania!


