
SEGURO  
BIKE BASIC

PROTEÇÃO PARA BICICLETAS CONTRA ROUBO E/OU 
FURTO QUALIFICADO EM TERRITÓRIO NACIONAL
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SEGURO
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Bikes a partir de R$ 300,00 até R$ 5.000,00VALORES EM RISCO

Anual (12 meses).VIGÊNCIA

Exclusivamente para pessoas físicas.SEGURADO

10% dos prejuízos com um valor mínimo, que varia em função 
do valor da Bicicleta. 

FRANQUIA

AMBITO DE COBERTURA O seguro cobre danos ocorridos e reclamados no Brasil.

0171RAMO SUSEP

COBERTURAS Cobertura Exclusivamente para Roubo e/ou Furto Qualificado

TIPOS DE BEM Bicicletas Originais, Modificadas e/ou
Bikes Elétricas (potência de até 800w)

PROCESSO SUSEP Nº 15414.000266/2012-18



RESUMO DAS COBERTURAS
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COBERTURA BÁSICA
O presente seguro garante a cobertura exclusivamente de Roubo e/ou Furto Qualificado 
em Território Nacional.

COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Conforme discriminado na especificação da apólice e até o limite de 100% do valor da
bicicleta, esta cobertura garantirá os danos corporais e materiais causados a terceiros
durante a vigência da apólice e que sejam decorrentes de acidentes relacionados com a
existência, uso, trânsito e operação do equipamento segurado.

BIKE BASIC



DEMAIS INFORMAÇÕES
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• A renovação ����é automática e o corretor é informado
sobre o seu vencimento.

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

• ����������������� - em até 7x sem juros.
������������������ - em até 4x sem juros ou até 12x com juros de 1,5% a.m.

7x

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

• Para efetivar a contratação é necessária uma avaliação prévia
mediante “upload” de fotos no processo de contratação.

BIKE BASIC
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Desde 2012, a Argo Seguros vem oferecendo as melhores soluções em seguros de 
Responsabilidade Civil, Patrimonial e Transportes. Com milhares de segurados em 
todo o Brasil e uma rede de mais de 5 mil corretores, já é reconhecida no mercado 
pela qualidade dos seus produtos e pela excelência no atendimento aos segurados e 
corretores credenciados. Além disso, somos líderes de mercado de Bikes esportivas, 
Responsabilidade Civil Profissional e Transporte Internacional.

A Argo faz parte da Argo Group, seguradora e resseguradora global, listada na NYSE e 
A- pela S&P e A pela AM Best.

SOBRE A ARGO SEGUROS

• Milhares de segurados em todos os estados do Brasil.

•  Centenas de casos indenizados o que nos torna uma 
seguradora especialista no assunto.

• Equipe de atendimento técnico e de sinistros 
dedicada a Linha Protector.

•Estamos entre as maiores seguradoras de Transporte, 
Responsabilidade Civil Profissional e de seguros de 
Bicicletas no mercado, segundo dados SUSEP.

NOSSA EXPERIÊNCIA

Seguros digitais, com solução “easy to understand” com contratação rápida, fácil de 
entender e com solução digital inovadora.
A linha está disponível plataforma Argo Digital e oferece seguros completos através 
de solução inteligente e simplificada de contratação além de uma variedade de 
serviços para proporcionar ao parceiro a melhor experiência em seguros.
Como funciona um seguro digital?
1. Você acessa o Argo Digital , solução digital da Argo Seguros.
2. Seleciona um produto da Linha Protector
3. Faz uma cotação on-line para seu cliente.
4. Emite a apólice em tempo real.
Pronto! Você ofereceu a melhor solução de seguros para seu cliente.

SOBRE A LINHA PROTECTOR
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CHAT ONLINE
Em dias úteis, das 9h às 18h.

E-MAIL
atendimento@argo-protector.com.br

Argo Seguros Brasil S.A

Av. Das Nações Unidas, 12.399
Conjuntos 140 e 141 • CEP 04578-000
Brooklin Paulista • São Paulo • Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Todos os dias, atendimento 24 horas.
4000-1246 (capitais e regiões metropolitanas)
0800-942-2746 (demais regiões)
Ouvidoria: 0800-773-3103.

Processo Susep Nº 15414.000266/2012-18
Nº 15414.901385/2013-62. O registro desse plano na 
SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo 
ou recomendação à sua comercialização.

www.argo-protector.com.br

ArgoSegurosBrasil /ArgoProtector

Argo Seguros ArgoSeguros

Argo Seguros




