
Seguro de pneus                        

Documento de informação sobre o seguro 

Seguradora: Great Lakes Insurance SE 

Intermediário: i-surance GmbH 

Contrato de seguro de grupo com 

Delticom 
Em 1/2018 

Este documento tem como objetivo informar sobre o conteúdo essencial do seu contrato de seguro. Toda a informação 
contratual e pré-contratual sobre o presente seguro encontra-se disponível na restante documentação (fatura com 
confirmação de adesão e condições gerais do seguro). Para estar devidamente informado, leia atentamente todos os 
documentos. 

De que tipo de seguro se trata? 
Este é um seguro de pneu que lhe protege das consequências financeiras de danos ou da destruição dos pneus recém-adquiridos. 

       O que é segurado? 

 

Que riscos são segurados? 

✓ Furos causados por objetos 
pontiagudos (por exemplo, metal, vidro, 
calçada/passeio) 

✓ Um rebentamento/furo de pneu 

✓ Vandalismo 

Que pneus são seguráveis? 

✓ Pneus de carros, motos/motas, veículos 
comerciais ou furgões/minibus até um 
peso total admissível de 7,5 toneladas e 
pneus para veículos todo-o-terreno 

✓ Pneus novos encomendados com o 
distribuidor online de venda de pneus 
que lhe ofereceu o seguro de pneu 

✓ Pneus privados (sem pneus usados 
para fins profissionais) 

O que é reembolsado? 

✓ Reembolso de custos de substituição 
por um novo pneu de modelo idêntico à 
marca 

✓ No caso de um acidente reparável, o 
reembolso dos custos de reparação do 
pneu 

a         O que não é segurado? 

     

 Roubo do pneu segurado ou do veículo  

 Desgaste normal ou excessivo do pneu  

 Danos pelos quais um terceiro deve responder  

 Danos resultantes de um erro intencional ou de uma negligência grave 
por parte do segurado  

 Custos derivados do sinistro, como por exemplo, os custos da 
resolução de problemas ou de montagem  

 Custos do pneu que se encontre no mesmo eixo, se este não estiver 
segurado ou danificado 

 Danos derivados de práticas esportivas/desportivas, tais como 
corridas e ralis  

 Danos ocorridos num perfil de um pneu segurado com menos de 3 
mm 

 Danos derivados de um acidente na roda  

 Danos causados por um terceiro após uma intervenção inadequada 

     Há exclusões na cobertura?  

      

! Em caso de sinistro segurado com substituição do pneu, será aplicada 
uma franquia por pneu segurado de 25% do preço de compra no 1º ano 
e 50% no 2º ano a partir da data de compra do pneu.  

! O montante da restituição é limitado a € 300,00 por pneu. 

 

Onde estou segurado? 

✓ A cobertura do seguro aplica-se apenas aos danos ocorridos no território dos países integrantes da União Europeia 
(de acordo com o certificado de seguro internacional "cartão verde"). 

 

Quais são as minhas obrigações? 

- Você deve apresentar a declaração do sinistro de forma completa e precisa dentro de 10 dias. 
- No caso de um ato de vandalismo, você deve fazer uma denúncia à polícia imediatamente. 
- Em caso de substituição de pneus, você deve adquirir o novo pneu de modelo e marca idêntica no distribuidor online 

de pneus que lhe ofereceu o seguro. 

 

Quando e como efetuar os pagamentos? 

O montante do prêmio de seguro de € 3,90 por pneu por cobertura de um ano e € 7,50 por pneu por cobertura de dois anos 
deve ser pago imediatamente após a compra dos pneus e a contratação do seguro. O pagamento deve ser feito usando os 
meios de pagamento propostos pelo distribuidor no momento do pedido. 

 

Quando começa a cobertura e quando expira? 

A cobertura do seguro produz efeitos a partir da data de compra dos pneus com cobertura de seguro. Esta data é indicada 
na fatura. A cobertura expira após 12 meses por cobertura de um ano e após 24 meses para uma cobertura de dois anos. 
A cobertura do seguro termina de forma prematura em caso de substituição do pneu após um sinistro segurado ou em caso 
de perda ou destruição total do pneu segurado mesmo que a perda não seja coberta.  



 

 

Como posso cancelar o contrato? 

A cobertura do seguro expira automaticamente no final do período escolhido de 12 ou 24 meses, sem necessidade de 
rescisão. 


