
SEGURO DE RISCOS DIVERSOS
PARA BICICLETAS
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CARACTERÍSTICAS GERAIS
DO SEGURO

Seguro destinado a cobrir bicicletas esportivas com valores superiores a R$2.000,00 e o 
primeiro a oferecer cobertura total para seu equipamento. Produto exclusivo no mercado 
com coberturas diferenciadas. O seguro pode ser contratado para bicicletas novas e
usadas.

SEGURADO

LIMITE

VIGÊNCIA 

FRANQUIA

ÂMBITO DE 
COBERTURA

RAMO 
SUSEP

PROCESSO
SUSEP

Pessoas Físicas propietárias de bicicletas.

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 subilimite de 
50% da cobertura básica.

Anual.

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

O seguro cobre fatos ocorridos em todo território nacional

0171

N° 15414.000266/2012-18 e 15414.901385/2013-62
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RESUMO 
DAS COBERTURAS

COBERTURA BÁSICA

O presente seguro garantirá até os limites estabelecidos, os Acidentes de causa externa 
(inclusive incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, roubo e furto qualificado) dos bens 
cobertos, excetuando-se os riscos excluídos nas Condições Gerais. Garante ainda o Rou-
bo/ Furto Qualificado na residência, em treinos, competições, lazer e durante o transporte* 
da bicicleta no território nacional, cobertura em voos nacionais e internacionais.

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

04

COBERTURAS 
ESPECIAIS

COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Esta cobertura garantirá os danos causados a terceiros durante a vigência da apólice, 
e que sejam decorrentes de acidentes relacionados com a existência, uso, trânsito e 
operação da apólice, é destinado a cobrir danos causados a terceiros enquanto
pedala ou no transporte* da bicicleta.



DEMAIS
INFORMAÇÕES

A renovação não é automática.

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

Parcelamento pode ser feito até 5 vezes sem juros, boleto, débito ou cartão 
de crédito ou em até 12x com juros de 1% a.m. nos cartões.

Segurados com experiência de Sinistros poderão ter seus custos alterados 
ou aceitação recusada.

Podemos conceder descontos comerciais mediante celebração de convênio 
com entidades de classe.

Para efetivar a contratação é necessária uma avaliação prévia mediante 
“upload” de fotos no processo de contratação, mas, pode ser necessária a 
elaboração de um laudo/inspeção em um dos prestadores cadastrados, caso 
a seguradora julgue necessário;

▶

▶

▶

▶

▶

▶

05



O segurado recebe acesso ao nosso aplicativo 
móvel disponível para dowload 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
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Contratando qualquer seguro da linha
Protector, a cada R$100 de pago em prêmio 
líquido, o segurado ganha 10 pontos
múltiplus.

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.

O segurando tem acesso a Sala de Emergência 
que é um serviço de atendimento diferenciado 
e exclusivo. Através deste serviço o cliente tem 
acesso a uma equipe de especialistas para
auxiliá-lo em caso de eventuais dúvidas sobre 
seu seguro e coberturas, sinistros e demais 
casos relacionadas á sua atividade profissional. 
Não há carência ou limitação para utilização 
deste serviço. O Segurado obterá orientação 
mesmo que a situação apresententada se en-
contre fora da cobertura do seguro

VANTAGENS
PARA O SEGURADO



O QUE FAZ
PROTECTOR SER ÚNICO

SERVIÇOS AO SEGURADO PROTECTOR OUTROS

Pontos Múltiplus

Central de Benefícios

Sala de Emergência

App Mobile

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

COBERTURAS PRINCIPAIS

Roubo

Furto em territorio Nacional

Danos maeriais a Terceiros

Danos corporais a Terceiros

Acidente com o veículo transportador

Acidente enquanto pedala

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

COBERTURAS ESPECIAIS

Danos parciais decorrente de acidente coberto

Danos durante o transporte em aeronaves

SIM

SIM

NÃO

NÃO
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EXCLUSÕES PROTECTOR OUTROS

Furto Simples

Bem em posse de um terceiro

Furto fora da residencia

Excluído

Excluído

Não há Exclusão

Excluído

Excluído

Excluído

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Contratação 100% online

Opção de pagamente em cartão de 
crédito

Parcelamento sem juros

Parcelamento em 12X

Renovação Simplificada

SIM

SIM

SIM, ATÉ 5X

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Necessidade de preencher 
nova proposta
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NOSSA EXPERIÊNICIA
NO SEGMENTO

Milhares de segurados em todos os Estados do Brasil.

Milhares de bikes seguradas.

Centenas de sinistros indenizados, confira no nosso canal do YouTube
www.youtube.com/betterseguros

Equipe de atendimento técnico e de sinistros dedicada ao Protector.

Estamos entre as cinco maiores seguradoras de RC Profissional no mercado, 
segundo dados SUSEP.

Corretor responsável pelo desenvolvimento do Produto.

Equipe especializada

▶

▶

▶

▶
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▶

▶

▶

“NOSSO ATENDIMENTO É FEITO POR CICLISTAS” 



SOBRE O 
PROTECTOR
O Protector é uma plataforma digital de distribuição de seguros pertencente á Argo
Seguros Brasil S.A, que visa oferecer soluções que propiciam tranqüilidade na condução 
do seu trabalho.

Sempre que precisar, você contar com uma estrutura de atendimento formada por profis-
sionais 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 múltiplas formas de pagamento.

SOBRE A 
ARGO SEGURADORA
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 responsabili-
dade 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 entender as 
necessidades de cobertura e atendimento dos sinisros 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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SOBRE A CORRETORA
Desde 1992 a Better Seguros vem atuando em todos os ramos de seguros visando
garantir o patrimônio e realizando o sonho de seus clientes com uma equipe
completamente diferenciada para atendê-lo.
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