
É o autor do nosso
artigo de opinião
deste mês.

Com um curriculum
invejável na

actividade seguradora
é para nós uma

referência na arte da
liderança e da criação

de valor.

Para muitos foi e é o
Mestre que outros
tantos gostariam de

ter tido.

Homem de forte
personalidade,

elevado humanismo e
carácter grandioso,
deixa-nos uma lição:

"Que cada patamar
que na vida se atinje,
não seja um ponto de
chegada, mas sim um
ponto de partida para
desafios maiores"

O nosso obrigado pela
colaboração e apoio.

Este vai ser  o nosso

segundo Natal

Ainda que se percam outras coisas

ao longo dos anos, mantenhamos

o NATAL como algo brilhante.

Desejamos a todos os nossos

Clientes, Parceiros de Negócio e

Amigos um Feliz Natal e um Ano

Novo cheio de prosperidade,

saúde e paz.
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Dando continuidade ao projecto

de acompanhamento dos nossos

Clientes vamos abrir a partir de 2

de Dezembro mais um espaço,

desta vez em Lisboa.

Vamos estar na Avenida da

República, 49 ‐ 4º.

Este magnífico edificio, projectado

pelo arquitecto Pardal Monteiro,

foi galardoado com o prémio

Valmor em 1923



Através de uma parceria com a Arag - líder
mundial em seguros de protecção jurídica - vamos

lançar o nosso 1º produto nesta área,
especialmente concebido para os mais de 10  000

Clientes da Bull Insurance

Este produto garante
defender os interesses do
segurado, pagando as
despesas com advogado,
procurador, perito e outros

gastos judiciais e
complementos.

Ao adquirir esta apólice
proporcionamos aos
nossos clientes

Assistência Jurídica
telefónica, disponibilizando

o contacto com um
advogado, de forma

gratuita.

* Defesa Penal do Tomador de Seguro

a) Em caso de sinistro automóvel

b) O Tomador como condutor de veículo alheio

* Reclamação danos corporais do Tomador e Ocupantes

a) Em caso sinistro automóvel

b) O Tomador como condutor de veículo alheio

* Reclamação danos materiais do veículo seguro

a) Danos e prejuizos em caso de sinistro automóvel

b) Reclamação franquia de danos próprios

c) Reclamação das mercadorias transportadas

Reclamação por:

1. Feitos alheios à circulação

2. Quando se encontrem sob custódia de terceiros

3. Quando esteja a ser transportado por terceiros

* Reclamação de Direitos garantidos por outros Seguros

a) recebimento das prestações garantidas

Por indevida aplicação da tabela de bónus-málus

* Defesa da Responsabilidade Civil

a) defesa da responsabilidade civil em procedimentos criminais por seguro em

descoberto , recusa do sinistro ou insolvência da Companhia

b) Defesa da responsabilidade civil em procedimentos cíveis por seguro em

descoberto , recusa do sinistro ou insolvência da Companhia

c) Em caso de direito de regresso

* Reclamação por feitos decorrentes de uma reparação defeituosa do

veículo seguro

a) Danos sofridos pelo Segurado por acidente de viação

b) Danos sofridos pelo segurado quando não se tenha verificado um acidente de

viação

c) Reclamação das despesas necessárias para corrigir a reparação defeituosa e

de danos causados a terceiros

d) Reclamação por incumprimento de contrato de garantia

* Cauções Penais

* Insolvência

* Adiantamento de indemnizações

* Reclamação em contratos de Compra , Venda e Armazenagem

* Reclamação em contratos de fornecimento

* Defesa e reclamação em contratos de seguro

* Defesa em contratos laborais

21 76 15 320

Por

apenas

49,10 €

Anuais
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O nosso obrigado a todos que contribuirampara o nosso sucesso

Festas Felizes

Protegemos quandoé necessário


