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Allianz Caça e Armas. 
Simples e completo foi 
criado a pensar no seu 
desporto favorito. 
Contacte já o seu Mediador Allianz e 
conheça as vantagens que o Allianz 
Caça e Armas lhe oferece.

O seguro certo para a prática do seu 
desporto de eleição
- Cumpre a obrigação legal para a prática de desportos 
com armas de caça;
- Oferece-lhe 7 opções de segurança adaptáveis às 
suas necessidades de segurança.

Ainda mais vantajoso

- A cobertura de Responsabilidade Civil Armas para 
licenças de Tiro Desportivo será gratuita sempre que 
contratada em conjunto com outras licenças;

- O prémio da cobertura de Responsabilidade Civil Uso 
e Porte de Arma  apenas é aplicado à primeira arma, 
as armas adicionais podem ser incluídas na apólice 
gratuitamente;

- Desconto de 5% para pagamento por Débito Direto.

Allianz Caça e Armas

Companhia de Seguros Allianz 
Portugal, S.A.

Allianz 
Caça e Armas

Consigo de A a Z.

Pratique caça segura.



Coberturas Opção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4 Opção 5 Opção 6 Opção 7

Responsabilidade Civil Caçador 100.000 € 100.000 € 200.000 € 200.000 € 100.000 € 200.000 € 200.000 €

Responsabilidade Civil Uso e Porte de Armas 100.000 € 100.000 € 200.000 € 200.000 € 100.000 € 200.000 € 200.000 €

Morte ou Invalidez Permanente 10.000 € 10.000 € 20.000 €

Gastos com Funeral 1.000 € 1.000 € 2.000 €

Subsídio Diário Incapacidade Temporária 10 € / dia 10 € / dia 20 € / dia

Gastos Médicos 1.000 € 1.000 € 2.000 €

Cães de Caça (até 3 cães) 250 € 500 € 250 € 500 € 500 €

Danos às Armas  (até 5 armas) 500 € 1.000 € 500 € 1.000 € 1.000 €

Prémio Total * 21,00 € 34,08 € 29,00 € 49,91 € 43,57 € 59,40 € 67,70 €
* Os prémios terão um desconto de 5% caso o pagamento seja feito por Débito Direto.

Decida com o seu Mediador qual a melhor opção para si:

Todos os caçadores e/ou proprietários de armas 
estão obrigados por lei à contratação de um seguro 
que responda pelos danos causados a terceiros, 
em caso de acidente, durante a prática da caça ou 
utilização da sua arma.

O Allianz Caça e Armas permite responder à 
obrigação legal de ter um seguro, mas vai mais 
além. Com o Allianz Caça e Armas poderá escolher 
opções de proteção mais completas que incluem 
por exemplo, os seus próprios acidentes ou os 
acidentes com cães de caça.

Um “tiro certeiro” na 
sua segurança

Allianz Caça e Armas

Dirija-se ao seu Mediador Allianz e faça-se 
acompanhar da seguinte documentação:
-  Identificação Pessoal (BI / NIF / Cartão do Cidadão);
- Carta de Caçador e Licença de Caça (para RC Caça); 
- Registo de propriedade da arma (para RC Armas); 
- Licença de uso e porte de armas (para RC Armas);
- Licença e registo dos cães (se contratada a 
cobertura de danos em cães de caça).

Com o Allianz Caça e Armas desfrute 
ainda mais da natureza e da prática do seu 
desporto favorito!

O que precisa para 
subscrever

Allianz Caça e Armas

Uma boa caçada depende de vários fatores, como 
uma boa espingarda, pontaria ou sorte.  
Mas é preciso não descurar a sua segurança e a dos 
outros. Estar munido de um bom seguro, como o 
Allianz Caça e Armas, pode fazer toda a diferença. 

Porque os imprevistos acontecem, estaremos ao seu 
lado para ajudar a minimizar as consequências.
 

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

Estamos consigo 
quando mais precisa

Allianz Caça e Armas




