
Exemplo de alto valor de indenização devido ao acidente de bicicleta.
Cerca de 95 milhões de ienes (em julho de 2013, no Tribunal Regional de Kobe)

Caso o menor dirija a bicicleta, 

os responsáveis devem fazer 

a inscrição no seguro.

Mascote Província de Kanagawa 
Kanagawa Kintaro

Província de Kanagawa Para os usuários de bicicleta em Kanagawa

A inscrição no Seguro de bicicleta com indenização a 
danos a terceiros e outros é obrigatório

Para promover o uso correto e seguro da bicicleta, salvar a vítima rapidamente 
em caso de acidente e aliviar o encargo financeiro do culpado 
entrou em vigor, no mês de abril de 2019, a “Lei provincial sobre Promoção 
do uso correto e seguro da bicicleta”, da Província de Kanagawa. 

Informe-se no verso 
a sua situação de inscrição 

no seguro e outros.→

神奈川県 自転車条例（ポルトガル語版）



Tipo

■Seguros da vida cotidiana com indenização a danos causados na vida cotidiana a terceiros e outros

Para se assegurar em caso de ocorrer um acidente usando a bicicleta e ferir outra pessoa,você está inscrito no seguro 
(Seguro de bicicletas com indenização a danos a terceiros e outros)que indeniza a morte ou a lesão corporal da vítima?
*A etiqueta “TS”, que é selada na bicicleta após a checagem e manutencão, corresponde a condição de segurado.

■Seguro durante o trabalho com indenização a danos a terceiros (destinado a empresas)
Tipo

Resumo

Já estou inscrita no Seguro de 
bicicletas com indenização 
a danos a terceiros e outros.

Lista dos Seguros Seguro de bicicletas com indenização a danos a terceiros e outros, que indenizam os danos causados

 Não sei

 Não sei

Não sei

Não sei Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim Não

Não

Ficha para verificar a situação de inscrição no Seguro de 
bicicletas com indenização a danos a terceiros e outros

Você está inscrito no seguro de carro, de acidente ou de incêndio?

Você está inscrito no seguro de cada associação 
(inscrição no seguro do local onde trabalha ou seguro do PTA, entre outros)? 

Seu Seguro de bicicletas com indenização a danos a terceiros e outros,
tem a cobertura correspondente à indenização básica, ou inclui alguma cláusula especial?
* O nome da cláusura especial varia de acordo com as seguradoras, como cláusula especial 
para indenização a danos causados na vida cotidianas ou podem ter outros nomes. 

Providencie o seu contrato e confira na Seguradora 
que está inscrito.
*Se não houver a inscrição na indenização correspondente será necessário fazer a inscrição.

É necessário se inscrever no Seguro 
de bicicletas com indenização 
a danos a terceiros e outros.

Seguro individual com indenização a 
danos a terceiros

Seguro para bicicleta Seguro contra acidente de bicicleta
Cláusura especial do seguro de carro Seguro suplementar do seguro de carro devido a cláusura especial
Cláusura especial do seguro contra incêndio Seguro suplementar do seguro contra incêndio devido a cláusura especial
Cláusura especial do seguro de acidente Seguro suplementar de acidente devido a cláusula especial

Seguro de grupo
Seguro de grupos para empresas Seguro para membros do grupos
Seguro do PTA Seguro onde o PTA e a escola são intermediárias

Seguro mútuo Seguro de cooperativas entre trabalhadores, 
cidadãos de Kanagawa e outros

Seguro da marca “TS”

Seguro associado ao cartão de crédito

Seguro para proprietários de estabelecimento
Seguro da marca “TS”

Seguro contra acidentes durante as atividades de trabalho
Seguro vinculado à própria bicicleta

Seguro vinculado à própria bicicleta

Seguro vinculado ao contrato do cartão de crédito

Resumo

Informações: Divisão de Segurança do Trânsito e da Comunidade  Tel. 045-210-3552
Informacão idiomas estrangeiros : Centro Multilíngue de Apoio de Kanagawa
Tel. 045-310-2770      Horário de Atendimento: das 9 às 12 e das 13 às 17:15 
(exceto nos sábado, domingo e feriados, e início e fim de ano)


