
CUIDA DA BICICLETA, CICLISTA 
E DE TERCEIROS

SEGURO
BIKE



Pedale com tranquilidade e segurança, nós da Fuerza Corretora de Seguros 
possuimos serviços pensados para cada modelo e perfil de cliente, com 
contratação simples e rápida, sem burocracia. 

Objetivo:
Cobertura para proteção do seu patrimônio com cobertura para danos causados 
as bikes e seus acessórios.

Abrangência:
Destina-se a pessoas físicas e jurídicas (apólice estipulante); Bikes convencionais e 
elétricas.

SEGURO 
BIKE

CARACTERÍSTICAS
- Segurado Pessoa Física e Jurídica (apólice estipulante);
- Bikes convencionais ou elétricas;
- Cobre Bikes em diversos tipos de uso;
- Segurança;
- Ampla Rede
- Self vistoria;
- Agilidade na análise das propostas; 
- Expertise na regulação de sinistros;
- Não há depreciação aplicada para casos de perda parcial;
- Vigência Anual (12 meses).
- Oficinas e lojas em todo o País, para recuperação ou reposição em caso de 
sinistro

A renovação não é automática, mas o Segurado recebe o aviso de 
vencimento 30 dias antes para proceder com a renovação.
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COBERTURAS
DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES: 
- Danos de causa externa; 
- Queda;
- Acidentes causados a Bike e acessórios;
- Acidentes de transporte de Bike;
- Acidentes durante a competição;
- Dano elétrico.

ROUBO E FURTO QUALIFICADO DA BIKE: 
- No interior da residência; 
- Guardada em bicicletários e 
estacionamentos apropriados;
- No interior do veículo;
- Acessórios pertencentes ao segurado.

RESPONSABILIDADE CIVIL 
DANOS CORPORAIS E MATERIAIS:
- Até o limite de 100% do valor da bicicleta;
- Danos corporais e materiais causados a 
terceiros, decorrentes de acidentes 
relacionados com a existência, uso, trânsito e 
operação do equipamento segurado.

Cobertura para utilização da bike no 
exterior (limite de 10 dias).

EXTENSÃO PARA UTILIZAÇÃO EM 
COMPETIÇÕES: 
Caso você também utilize sua bicicleta para 
competir, esta cobertura estende as 
garantias da sua apólice durante a utilização 
da sua bicicleta em competições.

EXTENSÃO PARA ÂMBITO TERRITORIAL: 
Garante as coberturas contratadas em sua 
apólice durante as pedaladas fora do Brasil.

EXTENSÃO PARA OS DEMAIS USUÁRIOS:
Esta cobertura estende as garantias da sua 
apólice caso sua bicicleta tenha sido 
emprestada.

BENEFÍCIOS
APLICATIVO MEU PROTETOR
Nele o seguro poderá acessar todas as 
informações sobre o seguro contrato, 
visualizar boletos, acompanhar sinistros 
entre outras funcionalidades.

CENTRAL DE BENEFÍCIOS
O segurado conta com diversos 
descontos de produtos e serviços.

ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL 24H
O Segurado tem acesso a Sala de 
Emergência que é um serviço de 
atendimento difernciado e esclusivo.

SÃO GARANTIAS E 
SERVIÇOS PENSADOS 
PARA CADA MODELO E 
PERFIL DE CLIENTE.

VANTAGENS
- Self vistoria;
- Agilidade na análise das propostas até 
em 24horas; 
- Expertise na regulação de sinistros;
- Parcelamento em até 10 vezes sem juros;
- Sistema com emissão on-line na ponta;
- Não há depreciação aplicada para casos 
de perda parcial.
- Transporte e reboques;
- Extensão para Transporte Internacional;



Atendimento – 24h.
Especialistas em transportes.
Atuação de 17 anos em Gerenciamento de Risco.
Parceria sólida com Seguradoras.
Condições e Coberturas diferenciadas e específicas para cada cliente.

Estudamos seu perfil e indicamos a opção mais adequada, personalizando o Seguro 
para você. Possuímos um relacionamento transparente e prezamos pela qualidade dos 
nossos serviços, o que permite apresentar o melhor custo x benefício para escolher 
exatamente o serviço que nossos clientes desejam. 

Trabalhamos em parceria com seguradoras de qualidade, confiança e solidez no 
mercado. Somos especializados no ramo de Seguros, possuímos expertise sobre nosso 
segmento e quem ganha é você, ganha mais tranquilidade e segurança por poder 
contar com profissionais que estarão sempre aptos para lhe atender.

TRANQUILIDADE NA 
ESCOLHA DE SEU SEGURO.



www.fuerzacorretora.com.br

51 99888.5029  |  51 99606.8990
(Whatsapp)

contato@fuerzacorretoraseg.com.br

@fuerzacorretora

@fuerzacorretoradeseguros


