
As marcas e sinais distintivos aqui 
utilizados estão registados em nome
da Zurich Insurance Company Ltd em
várias jurisdições em todo o mundo.

Para mais informações, contacte o seu mediador:

Zurich Veículos Elétricos
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Para mais informações, contacte o seu mediador:

Porque os imprevistos acontecem,
conte com a nossa assistência para o
ajudar quando mais necessita.

O seguro Zurich Ciclista apresenta
diversas opções de proteção...
Escolha a que melhor se adequa ao
ciclista que há em si!

Seja qual for a bicicleta escolhida para
os seus percursos, com esta solução
de seguro estará sempre protegido!

Opção B Opção C

€
€
€

Defesa e 
proteção jurídica

Responsabilidade
civil

Coberturas para uma proteção ainda mais abrangente

Coberturas que recomendamos para o seu Veículo Elétrico!

Incêndio, Raio
e Explosão

Furto
ou Roubo



Ligue-se ao futuro!

Zurich Bicicletas

Coberturas Base

€
€
€

Tarifa especial 

Proteção especial para cabos
de carregamento

A Zurich oferece-lhe um desconto de 10%
sobre as principais coberturas do veículo elétrico.

Opção de proteção para furto ou roubo e 
responsabilidade civil.

Assistência em viagem

Ÿ Transportamos a sua viatura para oficina 
especializada em caso de avaria.

Ÿ Se a viatura se imobilizar por descarga total 
da bateria asseguramos o reboque até ao 
ponto de carregamento mais próximo.

Os veículos elétricos têm necessidades específicas em
caso de avaria na estrada. Por isso, a Zurich desenvolveu
uma proposta diferenciada de Assistência em Viagem 
para o seguro Zurich Veículos Elétricos: 

Os veículos elétricos são cada vez mais uma opção vantajosa: com consumos mais económicos
e incentivos a nível tributário. Estes veículos são o futuro da mobilidade. Para além disso,
os veículos elétricos representam o passo essencial de sustentabilidade ambiental para o 
futuro de todos. 

Conheça algumas vantagens da Solução de Seguro Zurich Veículos Elétricos 

Conheça em detalhe a Solução de Seguro Zurich Veículos Elétricos

Se já havia muitas razões para optar por um veículo elétrico, a Zurich dá-lhe mais algumas 
com a nova solução de seguro Zurich Veículos Elétricos!

Na subscrição do seguro Automóvel Zurich, os veículos exclusivamente elétricos usufruem
de um desconto de 10% sobre o prémio comercial do seguro automóvel em cada uma das
coberturas assinaladas com *.

Coberturas Opcionais

Defesa e 
proteção jurídica

Responsabilidade
civil*

Cobertura obrigatória por lei
que assegura os danos 
causados a terceiros.
Pode ainda subscrever um 
capital superior ao obrigatório.

Repõe vidros de 
marca, sem limite 
de capital e sem 
franquias.

A proteção mais 
completa, com acesso a 
veículo de substituição 
e indemnização por 
atraso do rebocador.

A sua contratação permite 
indemnizar os danos materiais 
causados a familiares

Possibilidade de subscrição 
isolada. Inclui roubo de cabos 
no exterior quando em 
situação de carregamento.

Possibilidade de subscrição 
isolada. Cobertura de incêndio 
mesmo com origem na bateria.

A proteção para todos os 
ocupantes que inclui morte, 
invalidez permanente e 
despesas de tratamento.

Proteja a sua viatura de 
imprevistos que causem 
danos parciais ou totais.

Proteja a sua viatura 
de imprevistos que 
causem a perda total.

Para mais informações consulte o seu mediador Zurich ou visite-nos em www.zurich.com.pt

A solução de Seguro Zurich Veículos Elétricos é um seguro de automóvel com coberturas específicas para os 
veículos elétricos.

As coberturas apresentadas poderão ter exclusões.
As exclusões aplicáveis a esta solução de seguro constam da informação pré-contratual e contratual legalmente
exigida, disponível em www.zurich.com.pt e em qualquer mediador Zurich.

Incêndio, Raio
e Explosão*

Responsabilidade
civil vínculo familiar
ou societário

Completa

Furto
ou Roubo*

Choque, 
Colisão e
Capotamento*

*
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