A bicicleta é considerada um veículo. O ciclista deve respeitar as leis de
trânsito e pilotar em segurança.
Vamos fazer o seguro para bicicleta para nos previnir!!
❋

Riscos de acidentes que envolve bicicleta

Em casos de acidente, não é somente você que se machuca. mas também prejudica seu oponente causando
danos físicos e materiais. Se você for o causador de um acindente de trânsito, há casos em que é solicitado uma
grande quantia como indenização mesmo que seja causado por bicicletas.
Justamente para evitar casos como esses que precisamos do Seguro para Bicicleta.

❋Exemplos de responsabilidade pelos quais a bicicleta se tornou responsável
Indenização Cerca de 95 milhões de ienes!
Um alun da quinta série do ensino fundamental,
descende de bicicleta em uma ladeira, bate de frente
por descuido com uma mulher que caminhava. A
mulher quebrou seus ossos da cabeça, e ficou
inconsciente.
(Sentensa judicial do Tribunal Distrital de Kobe 4/7/2013)

Indenização Cerca de 55 milhões de ienes!
Durante a tarde, um homem ignorou o semáforo e
entrou em alta velocidade num cruzamento. E atrpelou
uma mulher que atravessava na faixa de pedestre
enquanto o semáforo estava aberto para ela.
A mulher faleceu devido a lesões intracranianas
(Sentensa judicial do Tribunal Distrital de Tóquio 11/4/2007)

❋ Seguro para preparar-se para acidentes de bicicleta
alvo
tipos de
seguros cobertos

Acidentado
vida・corpo

Você

Propriedades

vida・corpo

Seguro de
responsabilidade pessoal

○

○

×

Seguro de
acidente pessoal

×

×

○

Há vários tipos de prestação do Kojin Baisho Hoken。
Existem casos especiais em que os seguro de acidente
pessoal, seguro de incêndio, seguro de veículos e
outros podem ser assionados em acidentes. Para ter
certeza e mais informações a respeito, ligue para o
seguro e informe-se.

Para o uso seguro das bicicletas
Faça regularmente a inspeção e a manutenção e receba as
orientações de segurança em uma loja que tenha uma placa
escrita " Manutenção de segurança da bicicleta"
(jitensha anzen seibi) para que você possa receber o adesivo
da " MARCA TS " (ＴＳマーク) para que a inspeção possa ser verificada.
Junto com o adesivo da MARCA TS vem o seguro obrigatório de danos pessoais (baishou sekinin hoken)
e o seguro contra acidentes (shougai hoken) com a validade de 1 ano.
Para mais infirmações a respeito do valor e os ítens da inspeção, informe-se com a loja de inspeção de
bicicleta ( jitensha seibi ten).

Use capacete para evitar acidentes e proteger nossas vidas !!

