Lusitania

Super
Dono!

PARA PROTEGER
QUEM NOS PROTEGE

CONSIGO EM BOA COMPANHIA

Proteja o seu melhor amigo!
Para que o seu cão viva com alegria e segurança, assegure que as suas
atitudes e brincadeiras sem maldade estão vacinadas com o seguro
Lusitania Super Dono!

Este seguro protege os imprevistos, garantindo a indemnização a terceiros
por eventuais danos materiais e/ou corporais causados pelo seu cão.

O Lusitania Super Dono é abrangente, e responde à obrigatoriedade
legal de efectuar um seguro de Responsabilidade Civil para cães
considerados perigosos ou potencialmente perigosos.

Nem sempre cão que ladra não morde!...
Se é dono ou detentor temporário de um cão, o Lusitania Super
Dono pode ser a solução, este seguro destina-se aos seguintes cães(1):
Cães de companhia;
Cães de guarda;
Cães de caça (durante a prática da caça a cobertura está excluída deste seguro,
podendo ficar abrangida pelo seguro Caçador);
Cães perigosos e potencialmente perigosos (seguro obrigatório, nos termos
da legislação em vigor aplicável).
(1)

Desde que não utilizados com fins económicos, militares ou policiais.

De acordo com o temperamento do
seu cão, tem à escolha dois capitais
de Responsabilidade Civil
(2)

50.000  (2)
100.000 

Capital mínimo obrigatório por lei para cães perigosos e potencialmente perigosos.

Um seguro com muito pedigree!
FAÇA JÁ A SUA SIMULAÇÃO!
Contacte o seu Mediador, um dos nossos Balcões ou através dos
Telefones 210 407 510 / 220 407 510 (dias úteis - das 08h30 às 19h30).

Capital Social 26.000.000
P. Colectiva nº 501 689 168
Matriculada na C. R. C. de Lisboa
Este seguro não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

PF13.02/ 2012.06

LUSITANIA,
COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
Rua de S. Domingos à Lapa, 35
1249-130 Lisboa PORTUGAL
T (+351) 210 407 510 / 220 407 510
(Dias úteis - das 08h30 às 19h30)
F (+351) 213 973 090
E lusitania@lusitania.pt
www.lusitania.pt

