
A Liberty Seguros integra o

Liberty Mutual Group, fundado

em 1912 nos Estados Unidos estando

presente em todo o mundo com cerca

de 39.000 Colaboradores em mais

de 900 escritórios. Em Portugal,

conta com a experiência de oito décadas

aliada à dedicação de cada um dos

seus Colaboradores na procura das

melhores soluções de protecção para si.

Centro de Contacto Liberty Seguros
808 243 000
+351 213 124 300 (no estrangeiro)

www.libertyseguros.pt

Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 6 - 11º   1069-001 Lisboa
Fax 213 553 300

Assistência 24 Horas
800 505 227
+351 213 124 330 (no estrangeiro)

Liberty

Auto Híbridos

Porque somos nós quem conduz o futuro.
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Liberty Auto Híbridos

“Sempre me preocupei com o ambiente e acredito
que cada um de nós tem um papel fundamental
na defesa do nosso planeta. Ao escolher um
automóvel híbrido, sinto que estou a dar um
pequeno contributo para melhorar a qualidade
de vida dos meus filhos, no futuro.
Por isso fico satisfeita quando vejo uma grande
empresa, como a Liberty, ao lado dos seus clientes
na defesa dos valores ambientais. Com o Liberty
Auto Híbridos, para além de poupar no combustível,
poupo também no seguro automóvel.”

Célia Magalhães

Para mais informações contacte o seu Agente Liberty
Seguros.
Em caso de sinistro ligue:
800 505 227  /  +351 213 124 330 (no estrangeiro)

Nota: As informações contidas neste documento devem ser interpretadas à luz das cláusulas
constantes nas Condições Gerais e Especiais do conteúdo do Seguro a que dizem respeito.

Coberturas Base
Responsabilidade civil obrigatória

Protecção jurídica/Assistência em viagem + viatura de substituição
por avaria

Ocupantes (só o condutor ou todos os ocupantes)

Choque, colisão e capotamento
Incêndio, raio e explosão
Fenómenos da natureza (ligeiros)
Actos maliciosos (ligeiros)
Furto ou roubo
Quebra isolada de vidros
Perda total
Valor em novo
Bagagens
Veículo de substituição em caso de sinistro

Coberturas Facultativas

Reembolso da Franquia do Fundo de Garantia Automóvel

Vantagens
Preço especial
Na Liberty Seguros, quem conduz um automóvel híbrido tem
desconto no seguro.

Assistência Jurídica grátis
A Liberty Seguros assegura a sua protecção nas situações
complicadas.

Flexibilidade
Considera o “tempo de carta de condução” em vez da “idade
do condutor”, permitindo um prémio mais ajustado.

Sistema de Bonificação
Sistema de bónus-malus com bonificações até 55%.

Franquia de 0%
Opcional para o 1º sinistro em cada anuidade, desde que
contratada a cobertura de Danos Próprios.

Na Liberty Seguros acreditamos que para proteger os
valores da vida é necessário proteger o ambiente. Por
isso criámos o Liberty Auto Híbridos, o seguro
automóvel que premeia quem escolhe um veículo
amigo do ambiente.

A Liberty Seguros aconselha
• Circule a velocidades moderadas, evitando os arranques

e as travagens bruscas, pois está a desperdiçar com-

bustível. Um estilo de condução agressivo é inimigo do

ambiente e da carteira.

• Siga escrupulosamente o plano de manutenção do seu

automóvel. Um motor mal afinado gasta mais

combustível e polui mais.

• Verifique a pressão dos pneus uma vez por mês. A

pressão correcta provoca menos desgaste dos pneus,

aumenta o conforto e a segurança e diminui os

consumos.


