
 

 

 

FICHA DE ADESÃO  
 

 

 

 

SEGURO DE TRANSPORTE E ROUBO DA BICICLETA 
 

 
NOME: ______________________________________________________________________ 

Nº de sócio: ___________ Telefone: _____________ Telemóvel: ________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________ 

Cod. Postal: _________-___________/____________ e-mail: ___________________________ 

BICICLETA: Nº DO QUADRO ______________ ANO: _______ MARCA: ______________ 

MODELO: __________________________________________ CÔR: ____________________ 

VALOR: ___________ 

ENVIO VALOR (Dinheiro, Cheque, Transferência Bancária) E FICHA DE INSCRIÇÃO, ASSINADA E DATADA 

Valor a pagar: ________ Cheque nº: ___________________ Banco: _____________________ 

Transferência Bancária nº: ___________________________ Banco: _____________________ 

ASSINATURA: _______________________________ DATA: _____/______ /______ 

FPCUB - N.I.B: 0007.0000.00909800152.23 

Escalões de capitais (a cada escalão corresponde um valor a pagar) 
Escalão   Valor da bicicleta Prémio Anual Total  
1º Escalão até      500,00 Euros   15,00 Euros    
2º Escalão até   1.500,00 Euros   25,00 Euros   
3º Escalão até   3.000,00 Euros   30,00 Euros   
4º Escalão até   4.000,00 Euros   45,00 Euros   
5º Escalão até   5.000,00 Euros   60,00 Euros   
6ºEscalão até   7.500,00 Euros   90,00 Euros  

Quando o valor da bicicleta for igual ou superior a 1.500,00 Euros, o Boletim de Adesão ao Seguro de 
Transporte e Roubo da Bicicleta deve ser acompanhado de uma fotografia da bicicleta a segurar (em 
suporte papel ou digital). Os valores acima de 7.500,00 Euros só poderão ser aceites pelos Serviços 
Técnicos da Companhia de Seguros Tranquilidade mediante condições especiais. 
 
Apólice do seguro de Transporte e Roubo da Bicicleta Nº 0002288681 (contratado e pago pelo 
associado, Válida em Portugal Continental). 
 
Âmbito de Garantias/Coberturas: Risco 1: Incêndio, incluindo acção do calor, fumo ou vapores resultantes 
imediatamente de incêndio, bem como os efeitos dos meios empregues para extinguir ou combater; Queda 
de raio e expulsão c/exclusão de bombas ou outros explosivos); Capotamento do veículo transportador 
(acidente em que o veículo perca a sua posição normal); Choque ou colisão entre o veículo transportador e 
outro veículo ou obstáculo; Abatimento de pontes, túneis, ou outras obras de engenharia; Aluimentos de 
Terras; Risco 2: Roubo com vestígios de violação do veículo transportador. 
 

FRANQUIAS 
Franquia de € 25,00 por sinistro, para bicicletas de valor _ € 500,00; 
Franquia de € 50,00 por sinistro, para bicicletas de valor > € 500,00 e _ 3.000,00;  
Franquia de € 80,00 por sinistro, para bicicletas de valor > € 3.000,00 e _ 4.000,00; 
Franquia de € 120,00 por sinistro, para bicicletas de valor > € 4.000,00 e _ 5.000,00; 
Franquia de € 180,00 por sinistro, para bicicletas de valor > € 5.000,00.  

NOTA: A adesão a este seguro é exclusivamente para os sócios da FPCUB com as quotas em dia. 

ESTA FICHA PODE SER FOTOCOPIADA 


