CONDIÇÕES DE ADMISSÃO E PREÇOS
Para ser sócio do FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL, é necessário acima de tudo, gostar de
automóveis clássicos e em especial, dos da marca Fiat. Não é por isso obrigatório possuir um Fiat.
Temos 3 modalidades de quotas, consoante a idade do sócio:
Sócio Infantil (até 10 anos de idade). Está isento de quota.
Sócio Júnior (entre os 11 e os 17 anos de idade). Paga uma quota com o valor de 10€/ano.
Sócio Adulto (a partir dos 18 anos). Paga uma quota de 45€/ano que corresponde a 3,75€/mês.

SEGUROS ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS
O FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL tem ao dispor dos seus Sócios, seguros especiais para
veículos da marca Fiat, clássicos e pré-clássicos e também para veículos de outras marcas. Todas as
categorias são na modalidade seguro contra terceiros e incluem assistência em viagem e
responsabilidade civil para ocupantes.
Para a emissão de seguro, são sempre necessários os seguintes documentos:
Cartão de Cidadão, carta de condução, certificado de matrícula e certificado de inspeção em dia.
Nota: Em caso de documentos antigos como seja BI e livrete, devem ser também apresentados
cartão de contribuinte e registo de propriedade.
A idade mínima dos veículos para poderem beneficiar de seguro especial, é de 25 anos, à exceção
dos pré-clássicos que é de 15 anos.
No caso do seguro para pré-clássicos, existem algumas restrições relativamente aos modelos a
admitir, tipo de utilização dada ao veículo e estado de conservação. Deve ser preenchido o formulário
adequado e anexar cópias dos documentos indicados acima, acrescido de pelo menos duas fotos do
veículo, por forma a mostrar todos os lados.
PREÇOS:
Seguro 1 - Fiat ou fabricados sob licença, 38€/ano (9,50€/trimestre).
Seguro 2 - outras marcas, 54€/ano (13,50€/trimestre)
Seguro 3 - Fiat pré-clássicos, 70€/ano (17,50€/trimestre)
Todas as apólices têm início em 1 de Abril e fim em 31 de Março do ano seguinte. Aquando da
emissão de um novo seguro, são cobrados os trimestres em falta até ao fim da anuidade (31 de Março).
Também na emissão de novo seguro, é cobrada a emissão de apólice. 7€ para os seguros 1 e 2, 5€
para o seguro 3.
EXEMPLO:
Vamos supor que temos a admissão de um novo sócio em 4 de Agosto e que o mesmo pretende
fazer um seguro para o seu Fiat com 28 anos de idade. Quanto vai pagar?
Quatro meses de quota (o mês de admissão não paga) até final do ano. 4x3,75€/mês. Total, 15€
Três trimestres do seguro 1, até 31 de Março do ano seguinte. 3x9,50€, mais 7€ de emissão da
apólice. 3x9,50€/trimestre + 7€. Total, 35,50€
Total quotas e seguro no ano de admissão, 50,50€. Nos anos seguintes o valor será de 83€ (45 de
quotas mais 38 de seguro). Para os seguros 2 e 3 a regra é a mesma, só variando o valor do seguro e
emissão de apólice.
O Clube proporciona ainda, a possibilidade de pagamento faseado ao longo do ano, sem custos
adicionais.
Para informações mais detalhadas, contacte-nos.
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