Proteção completa para bicicletas de alta performance.
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Características Gerais do Seguro
Seguro destinado a cobrir bicicletas esportivas e elétricas com valores iguais ou superiores a R$2.000 e o
primeiro a oferecer cobertura total para o seu bem. Produto exclusivo no mercado com coberturas
completas e diferenciadas. O seguro pode ser contratado para bicicletas novas e usadas.

SEGURADO
LIMITE

Pessoa Física.
Podem ser contratadas as diversas opções de valores a partir de
R$ 2.000,00 até R$ 75.000,00. Para cobertura de Responsabilidade
Civil, há um Limite de 100% do valor da bicicleta.

VIGÊNCIA

Anual.

FRANQUIA

Cobertura Básica: 10% dos prejuízos, limitado ao mínimo de
R$ 800,00 e ao máximo de R$ 2.800,00
Cobertura de Responsabilidade Civil: R$ 500,00

AMBITO DE
COBERTURA
RAMO SUSEP
PROCESSO SUSEP

O seguro cobre fatos ocorridos em todo território nacional.
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Resumo das coberturas
Cobertura Básica
O presente seguro garante os acidentes de causa externa (inclusive incêndio, raio, explosão de qualquer
natureza, roubo e furto qualiﬁcado) da bicicleta discriminada na apólice, inclusive na residência ou em
treinos, competições, lazer e durante o transporte* terrestre ou aéreo em Território Nacional.

* Desde que transportada devidamente acondicionada em racks especíﬁcos, thule, equimax, etc.

Coberturas Especiais
Cobertura de Responsabilidade Civil
Conforme discriminado na especiﬁcação da apólice e até o limite de 100% do valor da bicicleta, esta
cobertura garantirá os danos corporais e materiais causados a terceiros durante a vigência da apólice e
que sejam decorrentes de acidentes relacionados com a existência, uso, trânsito e operação do
equipamento segurado.

* Desde que transportada devidamente acondicionada em racks especíﬁcos, thule, equimax, etc.
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Demais Informações

• A renovação não é automática, mas o Segurado
recebe o aviso de vencimento 30 dias antes para
proceder com a renovação.

• Endossos podem ser emitidos de forma on
line no Protector tornando mais simples o diaa-dia e a renovação que passa a assumir os
dados da nova bicicleta.

• Pagamento pode ser feito por cartão de crédito
(VISA, MASTER ou DINERS), ou boleto bancário.

• Para efetivar a contratação é necessária uma
avaliação prévia mediante “upload” de fotos no
processo de contratação.

• Parcelamento pode ser feito em até 5 vezes
sem juros ou em até 12 vezes no cartão de
crédito.

• Segurados com experiência de sinistros poderão
ter seus custos alterados ou aceitação recusada.
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Vantagens para o segurado
Aplicativo Meu Protector
O segurado recebe acesso ao nosso aplicativo móvel disponível
para download na Apple Store e Google Play, nele o segurado
poderá visualizar todas as informações sobre seu seguro, obter
seu certiﬁcado de cobertura, alterar dados cadastrais, visualizar
os boletos e status de pagamento, avisar e acompanhar os
sinistros, entre outras funcionalidades.

Central de Benefícios
Com a Central de Benefícios Protector, nosso segurado
contará com diversos descontos de produtos e serviços,
tais como Fast Shop, Giuliana Flores, Easy taxi, Compra
Certa, entre outros.

Assistência Residencial 24 Horas
O objetivo desta Assistência, conforme os termos dos serviços
disponíveis e até os limites de intervenções fixados, é de colocar à
disposição do Segurado uma rede credenciada de prestadores de
serviços, para atendimento a eventos ou problemas emergenciais
ocorridos em sua residência.
Consulte o Manual completo com todos os serviços disponíveis em
www.argo-protector.com.br/v2/Products/Bikes/ - Vantagens e
Benefícios – Assistência Residencial 24 HORAS

Multiplus
Contratando qualquer seguro da linha Protector, a cada
R$ 100 de pago em prêmio líquido, o segurado ganha
10 pontos múltiplus.
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O que faz Protector ser único
Serviços ao segurado

Outros

Pontos Múltiplus
Central de Benefícios
Assistência Residencial 24 Horas
App Mobile
Endosso On line

Coberturas Principais
Roubo
Furto qualiﬁcado em território nacional
Danos materiais a terceiros
Danos corporais a terceiros
Acidente com veículo transportador
Acidente enquanto pedala

Coberturas Especiais
Danos parciais decorrente de acidente coberto
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Exclusões

Outros

Furto simples

Excluído

Excluído

Bem em posse de um terceiro

Excluído

Excluído

Furto fora da residência

Não há exclusão

Excluído

Outras Características
Contratação 100% online
Opção de pagamento em cartão de crédito
Parcelamento sem juros
Renovação simpliﬁcada

Até em 5x
Necessidade de preencher
nova proposta

Análise e cobertura para Bicicletas que não
sejam originais de fábrica
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Nossa experiência
• Milhares de segurados em todos os Estados do Brasil.
• Centenas de casos em regulação o que nos torna uma
seguradora conhecedora do assunto.
• Equipe de atendimento técnico e de sinistros dedicada
ao Protector.

Sobre o Protector
O Protector é uma plataforma digital de distribuição de
seguros pertencente à Argo Seguros Brasil S.A, que visa
oferecer soluções que propiciam tranquilidade na
condução do seu trabalho. Sempre que precisar, você
poderá contar com uma estrutura de atendimento
formada
por
proﬁssionais
especializados
e
exclusivamente dedicados a atender as suas demandas e
necessidades. Além disso, o Protector possui um sistema
de contratação desburocratizada, on-line e com
pagamento facilitado.

Sobre a Argo Seguros
A Argo Seguros é uma subsidiária do Argo Group
International. Sediada em São Paulo, desde 2012 oferece
ampla gama de seguros especiais, bens patrimoniais e
responsabilidade incluindo seguro de RC proﬁssional,
transportes, riscos de engenharia, patrimoniais e seguro
garantia. Com classiﬁcação "A" (excelente) pela A.M Best
e "A-" (forte) pela Standard and Poors (S&P), oferecemos
produtos e serviços de alta qualidade, customizados para
atender as necessidades de cobertura e atendimento dos
sinistros para nossos segurados. A Argo Seguros é
reconhecida no mercado por ser uma seguradora
especializada nos ramos que atua, se destacando pela
qualidade nos produtos e serviços que oferece e pela
regulação de sinistros ágil.
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www.argo-protector.com.br
www.facebook.com/ArgoProtector
www.twitter.com/ArgoProtector
www.linkedin.com/company/argo-protector

Contrate On-line pelo site www.marinhoseguros.com.br

www.marinhoseguros.com.br

Argo Seguros Brasil S.A
Av. Das Nações Unidas, 12.399
Conjuntos 140 e 141 • cep 04578-000
Brooklin Paulista - São Paulo - Brasil
Processo
Susep
Nº
15414.0002662012-18
e
15414.9013852013-62. O registro desse plano na SUSEP não
implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação
à sua comercialização.

