Seguro de Transportes

Allianz Embarcações de Recreio
Nota de Informação Prévia - Nos termos da Lei aplicável e em vigor à data de contratação.
Porquê comprar um Seguro de Embarcações de Recreio?
Porque em caso de acidente náutico a Allianz Portugal poderá assumir o valor dos prejuízos que causar a
terceiros e/ou os sofridos pela sua embarcação e os ocupantes da mesma, de acordo com o nível de protecção
que escolher:
- Responsabilidade Civil (RC): obrigatório por Lei, a
Allianz Portugal assume o valor dos prejuízos que cause
a terceiros ou bens;
- Danos Próprios (DP): a Allianz Portugal assume a perda total da sua embarcação ou as despesas com
a sua reparação. Os Danos Próprios aplicam-se nas
seguintes situações:
- Acidente na água, incluindo os gastos de salvamento
ou a remoção de destroços;
- Acidente em Terra;
- Acidente ao colocar/retirar a embarcação da água;
- Acidente durante o transporte da embarcação em
terra.
- Acidentes Pessoais (ocupantes): a Allianz Portugal
assume a indemnização em caso de morte ou de tratamento dos ocupantes da sua embarcação.
Porque devo escolher o Allianz Embarcações de Recreio?
O Allianz Embarcações de Recreio disponibiliza-lhe 3 modalidades de cobertura (Basic, Premier e Plus) que foram
criadas a pensar em si. Deverá escolher a que melhor se
adapta às suas necessidades:
Basic: Para si que quer responder à obrigatoriedade
legal de ter um seguro de responsabilidade civil para
embarcações de recreio. Ao contratar o Basic a Allianz
Portugal irá assumir o valor dos prejuízos causados em
Portugal até ao limite de € 250.000 em Portugal e de
€ 337.000 em Espanha,de acordo com a legislação em
vigor.
Em qualquer das opções/modalidades (Basic, Premier
ou Plus), a Allianz Portugal ainda lhe oferece protecção
jurídica e a muito útil Assistência a Embarcações e Pessoas, ou seja, se tiver algum problema no mar, a Allianz
Portugal enviará uma embarcação de reboque para o
auxiliar (dentro das águas definidas nas Condições Particulares e na zona costeira restrita - até 20 milhas de um
porto de abrigo e 6 milhas da costa).
Premier: Para si que está interessado em ter um pouco
mais do que é exigido por Lei, para além das coberturas
do Basic esta modalidade inclui ainda as opções:
- Responsabilidade Civil Voluntária: quando em resul-

tado de um acidente náutico o valor do prejuízo causado a
terceiros ultrapasse o limite garantido pela Responsabilidade
Civil Obrigatória;
- Reclamação de dados e Aditamento de Indmenizações: apoio
legal em situações de litígio com outra entidade com quem
tenha tido um acidente;
- Acidentes Pessoais dos Ocupantes da Embarcação: Em caso
de acidente do qual resultem feridos a Allianz Portugal irá
reembolsar o ferido pelos gastos em tratamentos, ou indemnizará o ferido ou a família em caso de morte ou invalidez em
consequência do acidente;
- Assistência adicional a pessoas e à embarcação: alargamento
do âmbito geográfico das prestações do serviço de assistência
à navegação costeira, alto mar e oceânica.
Plus: Para si que quer a protecção mais completa para
a sua embarcação, a Allianz Portugal possui a modalidade Plus,
que, para além das coberturas oferecidas pelas modalidades
Basic e Premier, inclui a proteção de Danos Próprios à sua
embarcação:
- Perda Total e remoção de destroços: quando em consequênciade acidente náutico garantido pela Apólice a sua embarcação fique completamente inutilizada, a Allianz Portugal poderá
indemnizá-lo do valor da embarcação na altura do acidente e
garante o reembolso de despesas com a remoção dos destroços da embarcação até aos limites fixados nas Condições da
Apólice;
- Roubo: A Allianz Portugal indemniza-o do valor da embarcação na altura do roubo ou do valor de eventuais estragos
feito à sua embarcação resultantes de uma tentativa de roubo,
dentro das garantias e limite fixados nas Condições da Apólice;
- Danos Parciais: Quando em consequência de um acidente
garantido pela Apólice, a sua embarcação precisar de ser reparada, a Allianz Portugal irá assumir o valor da reparação (até ao
limite máximo do valor da embarcação no momento do acidente e conforme o valor seguro);
- Atos Socio-políticos: quando em consequência de ato terrorista, de sabotagem, de grevistas ou distúrbios laborais e tumultos civis a sua embarcação seja danificada, a Allianz Portugal
irá assumir o valor da reparação (até ao limite máximo do valor
da embarcação no momento do acidente e conforme o valor
seguro);
- Objetos de Uso Pessoal: A Allianz Portugal irá indemnizá-lo do
valor de objetos pessoais identificados na Apólice, que sejam
transportados na sua embarcação, em consequência de um
acidente náutico ou roubo quando a sua embarcação estiver
atracada no porto.
Pode consultar as coberturas, modalidades e opções do Allianz
Embarcações de Recreio na tabela da página seguinte:
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Coberturas

Limites

Basic

Premier

Plus

Responsabilidade Civil Obrigatória

Em Portugal: € 250.000 / Em Espanha € 337.000

Sim

Sim

Sim

Assistência Jurídica e Defesa

Tabela própria constante das Condições Gerais

Sim

Sim

Sim

Assistência à Embarcação e Pessoas

Navegação em águas abrigadas e costeira restrita

Sim

Sim

Sim

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Reclamação de Danos e Adiantamento de
Indemnizações
Assistência adicional à Embarcação e
Pessoas

Navegação costeira, Largo e Oceânica

Acidentes Pessoais (Ocupantes)
Opção A (por pessoa)

- Morte e Invalidez Permanente: € 10.000
- Despesas de Tratamento e Repatriamento: € 1.000

Opção B (por pessoa)

- Morte e Invalidez Permanente: € 20.000
- Despesas de Tratamento e Repatriamento: € 2.000

Opção C (por pessoa)

- Morte e Invalidez Permanente: € 30.000
- Despesas de Tratamento e Repatriamento € 3.000

Perda Total e Remoção de Destroços
Roubo

Danos Parciais

Atos Sócio-políticos

Objetos de Uso Pessoal

Opcional
Disponível se contratada a cobertura Perda Total e
Remoção de Destroços

Opcional

Disponível se contratadas as coberturas Perda Total e
Remoção de Destroços e Roubo
Disponível se contratadas as coberturas Perda Total e

Opcional

Remoção de Destroços, Roubo e Danos Parciais
Disponível se contratadas as coberturas Perda Total e

Opcional

Remoção de Destroços, Roubo e Danos Parciais)

Responsabilidade Civil Voluntária

O que não está incluído no Seguro Allianz Embarcações
de Recreio?
Existem acontecimentos que não estão incluídos no
contrato que fez com a Allianz Portugal. Por exemplo,
acidentes que ocorram quando o manobrador da sua
embarcação esteja sob o efeito do álcool ou não tenha
licença válida para manobrar a embarcação. Nestas
situações a Allianz Portugal não tem obrigação de pagar
a indemnização.
Estes são apenas 2 exemplos, a lista completa de
situações que não dão lugar a indemnização pode ser
consultada nas Condições Gerais da Apólice.
Qual a duração do Allianz Embarcações de Recreio?
O Allianz Embarcações de Recreio tem a duração de 1
ano.
O contrato será automaticamente renovado por
períodos de 1 ano, caso não seja manifestado por
uma das partes o interesse em terminar o seguro. Este
interesse terá de ser manifestado por escrito com a
antecedência de 30 dias em relação ao fim da anuidade
contratual.

Opcional

Opcional

O não pagamento do seguro até à data limite de pagamento
determina a não renovação ou a resolução automática do
contrato.
O contrato pode ainda ser livremente resolvido pelo Cliente ou
pela Allianz Portugal, desde que por Justa Causa.
Quanto é que custa um Seguro Allianz Embarcações de Recreio?
O valor a pagar pelo seguro depende das características
individuais de embarcação e da opção de coberturas a segurar.
Como posso pagar o meu Seguro Allianz Embarcações de
Recreio?
O valor do seu seguro poderá ser pago Anual, Semestral
ou Trimestralmente, com encargos de fracionamento e sujeito a
um valor mínimo.
E se tiver um acidente, o que devo fazer?
Mantenha a calma e seja cortês.
Informe as autoridades marítimas locais. Se houver feridos,
mesmo que ligeiros, procure socorros através do 112 e avise as
autoridades (PSP ou GNR).
Deverá informar telefonicamente a Allianz Portugal da ocorrência no prazo máximo de 24 horas e efectuar a participação por
escrito no prazo máximo de 8 dias a contar da data em que
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teve o acidente. Tratando-se de furto ou roubo deverá
também informar a autoridade policial competente (PSP
ou GNR ou Polícia Marítima).
A Allianz Portugal aconselha-o a consultar nas
Condições Gerais da Apólice o capítulo sobre Sinistros
para saber exatamente quais as suas obrigações quanto
a medidas a tomar no sentido de minimizar os prejuízos
decorrentes de um acidente.
Quais são os seus mecanismos de proteção jurídica, em
caso de Reclamação ou litígio?
A lei aplicável ao seu Contrato será sempre a Lei Portuguesa. Em caso de dúvida na interpretação de qualquer
disposição contratual, prevalece o sentido mais favorável
ao Tomador do Seguro e/ou Pessoa Segura.
Qualquer reclamação, pode ser apresentada por correio,
telefonicamente, para o nosso Centro de Contacto com
Clientes, ou, eletronicamente, pelo nosso site, em www.
allianz.pt.
Também pode recorrer ao Provedor do Cliente Allianz,
após 20 dias sem que tenha recebido resposta à
reclamação apresentada, ou caso discorde da mesma
(este prazo será prolongado para 30 dias nos casos
de especial complexidade). O Provedor do Cliente, é
um órgão independente com o objetivo de analisar as
reclamações dos Clientes e de dar conselhos/pareceres
de forma imparcial.
As divergências que possam surgir em relação à
aplicação deste contrato de seguro também podem ser
resolvidas por meio de Arbitragem, nos termos da lei
em vigor.
Sem prejuízo do recurso aos Tribunais Arbitrais ou
Judiciais, o Tomador do Seguro e/ou a Pessoa Segura
poderão ainda solicitar a intervenção do Instituto de
Seguros de Portugal - Autoridade de Supervisão da
Atividade Seguradora.
Para saber mais, pode consultar a informação relativa ao
nosso Sistema de Gestão da Qualidade, em www.allianz.
pt, no menu Apoio ao Cliente.

Nota: Esta Nota de Informação Prévia apenas resume os aspetos principais do seguro
e não dispensa a leitura integral das Condições Contratuais da Apólice.
Nota: Elementos relativos ao Mediador Banco BPI, S.A.,
Rua Tenente Valadim, 284, Porto, registado como mediador de seguros ligado Nº
207232431, em 31 de Outubro de 2007, junto do Instituto de Seguros de Portugal - informações adicionais relativas ao registo disponíveis em www.isp.pt. Detém
participações sociais superiores a 10% na BPI Vida - Companhia de Seguros Vida, S.A.,
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. e na COSEC - Companhia de Seguro
de Créditos, S.A.. Não há qualquer participação social igual ou superior a 10% de
qualquer seguradora no Banco BPI, S.A.. O Banco BPI, S.A. não está autorizado a
receber prémios para serem entregues à Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
esgotando-se a sua intervenção com a celebração do contrato de seguro. O Banco
BPI, S.A. tem a obrigação contratual de exercer a atividade de mediação de seguros
exclusivamente para uma ou mais empresas de seguros. O Cliente tem o direito de
solicitar informação sobre o nome da ou das empresas de seguros e mediadores
de seguros com os quais o Banco BPI, S.A. trabalha e sobre a remuneração que o
mediador receberá pela prestação do serviço de mediação. No presente contrato
não intervém outros mediadores de seguros. Poderão ser apresentadas reclamações
contra o Banco BPI, S.A. na sua qualidade de mediador de seguros ligado, ao Instituto
de Seguros de Portugal. Sem prejuízo da possibilidade de recurso aos tribunais
judiciais, em caso de litígio emergente da atividade de mediação de seguros exercida
no território português, os Clientes podem recorrer aos organismos de resolução
extra-judicial de litígios que, para o efeito, venham a ser criados.

Telefones Úteis
213 108 315 (Serviço de Atendimento BPI de 2ª-6ª feira, das 08h30 às 19h00)
- Informações sobre os seus seguros e produtos Allianz
- Apoio no preenchimento de formulários
- Reclamações
- Informações sobre acidentes
800 201 833 (24h por dia)
- Assistência à Embarcação - local, costeira ou em alto-mar.
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