Seguro Automóveis Negócios
POUPE NO SEGURO DA FROTA DA SUA EMPRESA
A solução Automóvel Negócios da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., disponibiliza um seguro
flexível, que associa um vasto conjunto de coberturas, diferentes níveis de serviço e diferentes opções de
franquia. Com uma estrutura modular simples, apresenta 5 planos para veículos de “4 rodas” e 1 plano
para veículos de “2 rodas”, respondendo a diferentes necessidades de protecção para os vários veículos
da sua empresa.
A não aplicação de encargos de fraccionamento, aliada às vantagens do pagamento por débito em conta,
permitem ajustar o seguro às necessidades de gestão financeira de cada empresa.
A presente informação não dispensa a consulta da informação Pré-Contratual e Contratual legalmente
exigida.
A QUEM SE DESTINA?
Empresas e Empresários em Nome Individual com frotas no máximo de 10 veículos ligeiros, até 3.500kg
de peso bruto, enquadráveis nas seguintes categorias:

Ligeiro de Passageiros

Motociclo

Ligeiro Misto

Motociclo de 3 rodas

Todo-o-Terreno

Motociclo de carga

Monovolume

Ciclomotor

Pick-up

Ciclomotor de 3 rodas

Autocaravana

Ciclomotor de carga

Quadriciclo de Passageiros

Moto-quatro

Quadriciclo de Carga

Caminheta

QUAL O ÂMBITO DO SEGURO?
Todos os planos são constituídos por um conjunto pré-definido de coberturas às quais podem ser
associadas garantias opcionais.
Para além da Responsabilidade Civil, todos os planos, desde o mais básico, incluem Assistência em
Viagem e Protecção Jurídica.
Para maior protecção dos seus Colaboradores em todos os Planos é possivel a contratação opcional da
cobertura de Ocupantes da Viatura e da cobertura de Protecção ao Condutor. A Protecção ao Condutor é
especialmente dirigida aos condutores da empresa, ocupantes com maior exposição ao risco e que não
se encontram abrangidos pelas garantias de Responsabilidade Civil.

Plano Automóvel Negócios Essencial/XS

Plano Automóvel Negócios Alarme/S






Plano Automóvel Negócios Toques/M
Plano Automóvel Negócios Extra/L
Plano Automóvel Negócios Total/XL
Plano Automóvel Negócios 2 rodas

SERVIÇOS ASSOCIADOS
Qualquer que seja a sua opção conta sempre com:

Assistência em Viagem

Protecção Jurídica

QUAIS AS VANTAGENS?
DESCONTOS ATÉ 5%
Por segurar todos os veículos da empresa na mesma apólice, beneficia de um desconto adicional até ao
valor de 5% (em função do número de veículos seguros).
FLEXIBILIDADE ELEVADA
O seguro Automóvel Negócios tem 6 planos de protecção que lhe permitem escolher a protecção mais
adequada. Pode sempre complementar o plano escolhido com coberturas e serviços opcionais. Para
veículos de 4 rodas é possível optar, em qualquer Plano, por reforçar apenas a segurança do condutor ou
a de todos os ocupantes da viatura.).
INOVAÇÃO
Destaque para a opção Automóvel Negócios Toques/M, plano inovador no mercado. Com um capital fixo
de 2.000 € nas garantias de danos ao veículo, assegura, em caso de acidente, as pequenas reparações e
comparticipar no pagamento das reparações de grandes danos.
PROTECÇÃO AJUSTADA A NECESSIDADES ESPECÍFICAS
As 6 soluções Automóvel Negócios respondem a diferentes preocupações de contratação e têm
flexibilidade para se ajustarem à realidade de cada empresa, através de vários opções de capitais e um
conjunto alargado de coberturas opcionais. Todos os Planos incluem Responsabilidade Civil, Assistência
em Viagem e Protecção Jurídica, garantindo, desde o Plano mais básico, uma ampla protecção.
CONDIÇÕES PREFERENCIAIS NO PAGAMENTO
A partir de 2 veículos seguros, para além da isenção de encargos de fraccionamento, caso opte pelo
pagamento anual por débito em conta terá, ainda, um desconto adicional de 5%.
CONFIE NO FUTURO, ESTA AINDA MAIS PROTEGIDO





A solução Automóvel Negócios é abrangida pelo compromisso social exclusivo Wecare+, cuja missão é
apoiar a construção de projectos de vida dos sinistrados. Assim, em caso de sinistro com lesões graves,
vamos mais longe no apoio ao lesado promovendo no seguro automóvel (1):
Serviços de promoção à reintegração social, familiar e profissional;
Acompanhamento personalizado ao longo do processo de tratamento e reabilitação;
Apoio à gestão da sustentabilidade financeira.
(1) Caso o sinistrado automóvel seja responsável pelo acidente, o compromisso social exclusivo WeCare+

garante a disponibilização de um serviço de aconselhamento de cariz social.

