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Companhia de Seguros Allianz 
Portugal, S.A.

Allianz Moto 

A segurança sobre duas rodas. 



Um seguro feito a 
pensar no seu dia-a-dia

Allianz Moto 

 
O  Allianz Moto foi criado a pensar em si que utiliza 
o motociclo ou ciclomotor como meio de transporte 
e não dispensa a sensação de liberdade e rapidez. 

Este seguro disponibiliza-lhe um conjunto de 
coberturas que garantem uma proteção mais 
abrangente do que aquela obrigatória por lei, 
oferecendo-lhe serviços que lhe serão muito úteis 
em caso de imprevistos, sem quaisquer custos 
acrescidos.  

 

Preços ainda mais 
competitivos

Os motociclos e ciclomotores são cada vez mais 
uma opção para os condutores, e por isso mesmo, 
a Allianz criou preços ainda mais competitivos 
mantendo todas as características do Allianz Auto. 

Para que possa decidir, saiba que o cálculo do seguro 
depende de variáveis como: Idade do condutor, anos 
de carta, localidade, entre outras. 

Exemplos: 

Cilindrada/Modelo Zona A Zona B Zona C
50 cc (Piaggio Vespa ET) 82,11€ 82,11€ 82,11€

125 cc (Honda PCX) 81€ 81€ 92,04€

Os exemplos apresentados correspondem aos 
seguintes cenários: 
• Pacote de coberturas: RC Base;
• Condutor: Homem, 35 anos, 15 anos de carta e 

sem sinistros nos últimos 5 anos;
• Exemplos de Zonas:
          Zona A: Castelo Branco, Guarda e Évora;
          Zona B: Coimbra, Albufeira e Viseu;
          Zona C: Oeiras, Santa Maria da Feira e 
          Viana do Castelo;
• Veículos Novos. 

Saiba mais sobre o Allianz Moto

Para mais informações sobre esta e outras 
soluções Allianz fale com o seu Mediador  
ou vá a www.allianz.pt.

Allianz Moto

Coberturas 
RC RC 

Base
DPRC 

Mais

Responsabilidade Civil (RC)

Assistência em Viagem
Proteção Jurídica

Ocupantes (condutor)
RC Complementar

Choque, Colisão, Capotamento
Furto ou Roubo
Incêndio, Raio ou Explosão
Fenómenos da Natureza
Queda de Aeronaves
Greves, Vandalismo e Terrorismo

Beneficie ainda de um desconto 
ao fazer o seguro Moto e 
Automóvel! 


