Visite o nosso site em www.fiatclassicos.com

AS NOSSAS SAUDAÇÕES:
É com o maior prazer, que lhe damos a conhecer um pouco da história do mais antigo e representativo
Clube da marca Fiat em Portugal.
Em 1992, foi fundado em Coimbra, o Fiat 600 Clube de Portugal, com o objectivo de promover a preservação deste
mítico modelo. Com o passar dos anos, o Clube cresceu e alargou o seu âmbito aos modelos 500, 850 e 126, tendo
sido longamente divulgado como FIAT 600, 500 e 850 CLUBE DE PORTUGAL. Na Assembleia-Geral de 28 de Julho
de 2002, dá-se o grande passo: O Clube assume a representação de todos os modelos antigos ou de valor histórico
originários da marca de Turim e passa a denominar-se, FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL, designação
utilizada até hoje.
Em 2009 é aberto o site www.fiatclassicos.com, concretizando-se finalmente um dos grandes objectivos do Clube
que era, desde há alguns anos, criar um espaço onde para além da divulgação do clube, pudéssemos estar mais
próximo dos nossos Sócios. É que, sendo nós um Clube totalmente legalizado, com regulamento interno, comissão
técnica e Sede própria, temos como objectivos sensibilizar os possuidores de todos os clássicos Fiat e seus
derivados, para o seu valor como automóveis de colecção, levando-os a manter a originalidade dos seus carros. Ao
nível de informação técnica, somos detentores de um dos maiores espólios a nível nacional, sendo frequente o
fornecimento de informação para auxilio, não apenas à manutenção e conservação, mas também ao restauro de
veículos tanto em Portugal como no Estrangeiro.
Para convívio entre associados, promovemos encontros e passeios que se tornam em grandes momentos de
divulgação dos nossos clássicos Fiat como património histórico automóvel.
Paralelamente a estes objectivos, o FCCP tem desde a sua legalização, um protocolo estabelecido com a
Companhia de Seguros Zurich, que dá aos seus associados a possibilidade de usufruir de seguros a preços mais
vantajosos.
Temos também estabelecido um protocolo com um Centro de Inspecções possuidor de três centros (Vila Nova de
Gaia, Famalicão e Barcelos), que realiza inspecções aos veículos registados no Clube a preços reduzidos.
VALORES PARA ADMISSÃO, CUSTO DOS SEGUROS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.
Admissão de Sócio:
Jóia: 25,00 € (as admissões de residentes nos Açores ou Madeira estão isentas de Jóia)
Quota: 45,00 € / Ano civil (Janeiro a Dezembro e corresponde ao valor de 3,75 € / Mês)
Nota: Quando é feita a admissão de um novo sócio, são contabilizados os meses desde essa data até final do ano
civil (o mês de admissão não conta) e multiplica-se por 3,75 €. O resultado é o valor de quotas a pagar no ano de
admissão.
Documentação a apresentar: 1 Fotografia tipo passe e Fotocópias de: B.I., Carta de condução e Cartão de
contribuinte.
Seguros: (Responsabilidade civil 1.800.000,00 €. Inclui assistência em viagem VIP e ocupantes)
Emissão de apólice 7 € (este valor é comum às duas apólices e é cobrado sempre que se faz um novo seguro)
Apólice 1: Valor anual 30 €. Destina-se a veículos Fiat ou fabricados por outras marcas sob licença Fiat.
Apólice 2: Valor anual 50 €. Destina-se a veículos de outras marcas.
Em ambas as apólices a anuidade começa a 1 de Abril e termina a 31 de Março do ano seguinte sendo efectuado,
no caso de novos seguros, acerto de valores dependendo dos meses que faltam até vencimento do prémio desse
ano.
Documentos a apresentar: Fotocópias de Livrete, Registo de propriedade e inspecção actualizada.
Toda a documentação deverá ser enviada por correio para o endereço indicado em rodapé, ou digitalizada e enviada
por correio electrónico para: admin@fiatclassicos.com
A partir do momento que é sócio, poderá aceder à área do site reservada a Sócios e receberá, sempre que se
justifique, toda a correspondência relativa à actividade do nosso clube. Contamos consigo! … e com o seu carro!
Para informações adicionais ou qualquer dúvida, estamos à sua disposição através dos seguintes contactos:
Jorge Carvalho – 968099464; Nuno Lucena – 918340300

FIAT CLÁSSICOS CLUBE DE PORTUGAL
APARTADO 4829, 4014-001 PORTO / TELEFONE E FAX: 225 360 342

