INFO Ecobikes
novembro 2019 – info 024

Estar coberto por um seguro enquadra-se nas regras de boa
conduta e segurança rodoviária a que os praticantes de ciclismo
estão sujeitos na via pública ou nos trilhos, quer estejam em prova
ou treinos, para além de ser uma preocupação constante do
praticante.

Nunca será demais relembrar que os acidentes não acontecem só aos outros e por vezes incluem
terceiros, pelo que queremos relembrar a todos os atletas para a segurança que um seguro
nos/vos pode trazer e que todos devemos estar consciencializados para este tema.

No seguimento do bom acolhimento que existiu em 2019, informamos que o Clube Galp está
inscrito na Federação Portuguesa Ciclismo (FPC) e, através da Secretaria do Clube, fornecendo
os dados pessoais evidenciados no quadro abaixo, podes renovar ou inscrever-te no seguro
Individual da FPC;

Número de Licença Nacional (para quem já é inscrito)
Número de Cartão de Cidadão
Data de Validade do Cartão de Cidadão
Número de Contribuinte
Naturalidade: Freguesia
Naturalidade: Concelho
Morada Completa
Número de Telemóvel

Quem pratica desporto com regularidade já está habituado a ter seguro e é conhecedor dessas
vantagens, mas para que seja transversal a todos os Associados, informamos que, para além da
defesa e salvaguarda dos vossos interesses, a ativação deste seguro também proporciona
descontos em algumas provas oficiais de BTT ou de Estrada.

www.clubegalpenergia.com

INFO Ecobikes
Este seguro:
Inclui Seguro de Acidentes Pessoais (AP) e Responsabilidade Civil (RC)
É isento de franquia AP e RC
Não tem limite de idade
E proporciona as seguintes coberturas;

O custo de filiação, após comparticipação pelo Clube Galp – Núcleo Centro, é de:

Associados, cônjuges e filhos

18€

Não Associados

26€

Os pedidos de renovação/inscrição devem ser formalizadas junto da Secretaria do Clube Galp –
Núcleo Centro, através do mail interno Clube GalpEnergia – Secretaria ou dos telefones 21 724 05
31 / 32 (extensões internas 10 531 / 32),

Olhe pela sua saúde. Pratique desporto!
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