
 

 *As subsidiárias do Volkswagen  AG, oferecem, sob a marca registada e licenciada “Volkswagen Financial Services“ os seguintes serviços e produtos: 
Financiamento e Seguros através do Volkswagen Bank GmbH – Sucursal em Portugal | CRC Amadora, sob NUPC 980463653 | Representação Permanente 
de Volkswagen Bank GmbH, com sede em Gifhorner Str., 57, 38112 Braunschweig, Alemanha, CRC do Tribunal de Braunschweig sob o n.º HRB1819 | Mediador 
de Seguros (agente) registado na ASF  sob o n.º D-HNQM-UQ9MO-22 | Seguros fornecidos pelas companhias de seguros a identificar no processo de 
contratação. Renting e Serviços de Mobilidade através Volkswagen Renting Unipessoal, Lda. CRC Cascais sob  NUPC 507850149, capital social 435.000,00 
Euros. Contactos: Alfrapark, Edifício G, R/C, Estrada de Alfragide, 67,  2614-519 Amadora | Tel + 351 210 320 100 

 

 
 
 

 

*Capital segurável em função do valor do veículo. 

** MIP - Morte ou Invalidez Permanente, 

     DT - Despesas de Tratamento, 

     DF - Despesas de Funeral.  
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(1) O capital indicado corresponde à soma dos capitais mínimos para cobertura de 

Responsabilidade Civil Obrigatória os quais garantem os montantes de 1.220.000.00 € 

para Danos Materiais e de 6.070.000.00 € para Danos Corporais. 

(2) O capital indicado na apólice para cobertura de Responsabilidade Civil, será o valor 

máximo a suportar pela AGEAS Portugal - Companhia de Seguros S.A, por sinistro, 

englobando já este valor, os capitais mínimos legalmente exigidos referidos na 

cobertura de Responsabilidade Civil Obrigatória. 

(3) Beneficiários em caso de Morte: herdeiros legítimos segundo as regras pela ordem 

estabelecida nas alíneas a) a d) do nº1 do Artº 2133º do Código Civil.  

(4) Esta cobertura fica sujeita a uma franquia de 50 € nas situações em que ocorra 

substituição do(s) vidro(s). 

(5) Quebra de Vidros incluído na cobertura de Danos Próprios, Choque, Colisão ou 

Capotamento, Furto ou Roubo e Incêndio, Raio ou Explosão. 

(6) Sem Franquia.   

(7) Opções de franquias 2%, 4%, 8%, 10%, 12% e 20% do valor do veículo, para se 

adaptar às necessidades do cliente. 

Aplicáveis às coberturas de Perda Tota; Choque, Colisão ou Capotamento. Às 

coberturas de Fenómenos de Natureza e Riscos Socias é aplicada a mesma franquia de 

Choque, Colisão ou Capotamento. 

(8) No Pack 3.5 as coberturas RS e FN são opcionais de subscrição conjunta obrigatória. 

(9) Cobertura para veículos até 18 meses, desde a data da 1ª matrícula. 

FRANQUIAS (Aplicáveis às coberturas de CCC, RS e FN) 2%, 4%, 8%, 10%, 12% e 20% (em 

caso de ausência de indicação de franquia será utilizada a opção 2%). 

Para as coberturas de subscrição opcional apenas será considerada como subscrita a 

mesma se for selecionada a opção - SIM ✓ cobertura incluída.  

(10) Garante Perda Total do veículo seguro em consequência dos riscos garantidos nas 

coberturas de Choque, Colisão ou Capotamento; Furto ou Roubo ou Incêndio, Raio ou 

Explosão. 

 
 


