Liberty

Auto
A Liberty Seguros integra o
Liberty Mutual Group, fundado
em 1912 nos Estados Unidos estando
presente em todo o mundo com cerca
de 39.000 Colaboradores em mais
de 900 escritórios. Em Portugal,
conta com a experiência de oito décadas
aliada à dedicação de cada um dos
seus Colaboradores na procura das
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Assistência 24 Horas
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melhores soluções de protecção para si.

Porque na estrada todo o cuidado é pouco.

Liberty Auto
“Andar na estrada é uma grande responsabilidade,
especialmente para quem tem crianças - como eu.
Tenho sempre a preocupação de ver se a cadeirinha
está bem presa e o cinto de segurança bem ajustado.
Para mim o cinto de segurança é como o seguro
Liberty Auto: zela pela minha segurança e ajusta-se quer nas coberturas quer no preço!”
Ana Paula Neto

Vantagens
Flexibilidade
Considera o “tempo de carta de condução”, em vez da “idade
do condutor”, e a “relação peso/potência” do veículo, permitindo
assim obter um prémio mais ajustado ao seu perfil e não
penalizando os jovens.
Conjunto alargado de coberturas que podem ser subscritas
individualmente e que lhe permitem construir um seguro
exactamente à sua medida.

Sistema de Bonificação
Sistema de bónus-malus rigoroso e independente para Responsabilidade Civil e Danos Próprios, que premeia os bons
condutores. O bónus pode ir até aos 55%, consoante o número
de anos sem sinistros e de acordo com o “tempo de carta de
condução”, sendo aplicável também ao 2º veículo.

Franquia de 0%
Opcional para o 1º sinistro em cada anuidade, desde que
contratada a cobertura de Danos Próprios.

Cobertura por Danos Próprios nos países da UE
Ao contratar a cobertura de Danos Próprios a Liberty Seguros
garante automaticamente a sua extensão a todos os países da
União Europeia.

Reembolso da Franquia do Fundo de Garantia Automóvel
No caso de acidente com um veículo que não possua seguro
válido, a Liberty Seguros garante o reembolso da franquia
deduzida pelo Fundo de Garantia Automóvel. Esta garantia é
aplicável a qualquer tipo de veículo.

Bagagens
Cobertura facultativa, para veículos de uso particular com Danos
Próprios contratados, que garante a indemnização por danos
materiais causados à bagagem e objectos pessoais dos
ocupantes.

Responsabilidade Civil Cruzada
Sempre que haja contratação da cobertura de Responsabilidade
Civil Facultativa, a Liberty Seguros garante o pagamento dos
danos materiais provocados pelo veículo seguro noutro veículo
pertencente ao mesmo cliente ou aos seus familiares, sem
qualquer custo adicional.

Existem mais coberturas para que possa construir um seguro
rigorosamente à sua medida, na protecção e no preço.

Coberturas Base
Responsabilidade civil obrigatória
Protecção jurídica/Assistência em viagem + viatura de substituição
por avaria
Ocupantes (só o condutor ou todos os ocupantes)
Reembolso da Franquia do Fundo de Garantia Automóvel

Coberturas Complementares
Veículo de Substituição
Cobertura válida em caso de avaria ou sinistro. Pode escolher
o tipo de veículo, de acordo com a opção subscrita.

Valor em Novo (apenas para carros novos)
Esta opção válida pelo período de 2 anos, garante-lhe uma
indemnização, em caso de roubo ou acidente com perda total,
correspondente ao valor pelo qual adquiriu o seu carro.

Quebra isolada de vidros
Garante uma substituição de qualquer vidro da viatura, incluindo
tectos panorâmicos, e duas reparações do pára-brisas.
Nota: As informações contidas neste documento devem ser interpretadas à luz das cláusulas
constantes nas Condições Gerais e Especiais do conteúdo do Seguro a que dizem respeito.

Coberturas Facultativas
Choque, colisão e capotamento
Incêndio, raio e explosão
Fenómenos da natureza (ligeiros)
Actos maliciosos (ligeiros)
Furto ou roubo
Quebra isolada de vidros
Perda total
Valor em novo
Bagagens
Veículo de substituição em caso de sinistro

Para mais informações contacte o seu Agente Liberty.
Em caso de sinistro ligue:
800 505 227 / +351 213 124 330 (no estrangeiro)

