Inscreva-se no seguro de bicicleta！
Você pode ser o“culpado”mesmo andando de
bicicleta.

Ah!

A bicicleta é considerada um alvo frágil, você acha que está
seguro com isso?
Muitos dos acidentes que envolvem carro, bicicleta e pedestre, resultam em ferimentos
ou até morte dos ciclistas ou pedetsres, por isso os mesmos são considerados como
“pessoas vulneráveis”.
Por esse motivo, há o pensamento de que “eu sou a vítima, ele é o culpado”. Mas,
será que o pedestre ou o ciclista é sempre a vítima? E, se o motivo do acidente foi por
falta de atenção sua e que com isso causou ferimento e morte・・・

●Situações em que pode ser considerado culpado

（Estou seguro por estar andando de

bibicleta. Este sentimento pode levá-lo a causar um acidente）
Desrespeitar a lei「responsabilidade criminal」, causar ferimento ao outro「responsabilidade civil」

Responsabilidade Criminal
Se for maior de 14 anos será
responsabilizado criminalmente
com a lei do adolescente.

Responsabilidade Civil
O culpado pelo acidente terá
que indenizar a vítima.

Responsabilidade Moral
Visita à vítima, pedido de
perdão
.

●Exemplo de idenização altíssima（O ciclista também poderá pagar uma indenização por danos）

Pagamento da indenização
pela estudante colegial a
vítima
¥ 26.500.000
Acidente por andar pela direita
Uma estudante do colegial andava de
bicicleta pelo lado direito da calçada,
colidindo com a dona de casa. Ela caiu da
bicicleta causando ferimentos, vindo a
falecer mais tarde.

Pagamento da indenização
pelo estudante colegial à
vítima
¥ 40.320.000
Acidente causado por passar no sinal
vermelho
Um estudante do colegial passou no
sinal vermelho para pedestre, colidindo
com um rapaz que passava de moto na
rua. O rapaz da moto faleceu 13 dias
após o acidente.

Pagamento da indezinação pela
estudante do colegial à vítima
¥ 50.000.000

Acidente causado por uso do celular
Uma estudante do colegial que andava a
noite de bicicleta usando celular e com a
lanterna apagada, atropelou uma
enfermeira que andava a sua frente
causando ferimentos e sequelas.

Você vai ser a vítima？
A bicicleta é um veículo muito fácil de manusear. Por esse motivo, há muitos
casos de acidentes causados pelo não cumprimento das regras pelo ciclista.
Vamos obedecer as regras do ciclista e ter a consciência de que
「a sua vida é você que protege」.
●Casos de alguns acidentes de bicicleta！（Já passou por uma situação como estas?）

Não parar na
parada obrigatória

Passar no sinal vermelho

Ultrapassagem perigosa
(mudança repentina de faixa)

赤信号

No cruzamento, o ciclista passou sem
parar
na
parada
obrigatória,
colidindo de frente com um carro que
passava.

O ciclista passou no sinal vermelho
para pedestre no cruzamento,
colidindo com o caminhão que
passava pela rua.

O ciclista, para evitar a colisão com o
caminhão estacionado na rua, não
tomou cuidado ao desviar para a
direita, sendo atropelado pelo carro
que vinha em seguida.

●Obedeça os 5 ítens para segurança!（As regras de trânsito se aplicam também para os ciclistas）
Andar pela pista. Calçada somente em locais permitidos
Andar pelo lado esquerdo da pista

Obedecer as regras abaixo

Prioridade para pedetres na calçada, andar
devagar do lado da pista para automóveis

A criança deverá

●Jamais andar alcoolizado, com pessoa na garupa ou em duas filas

utilizar capacete

●Andar com a lanterna acesa durante a

Adulto
também

noite

●Obedecer o semáfaro, parar completamente no cruzamento e verificar ambos
os lados antes de cruzá-lo
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Há pessoas
que foram
salvas por
usar capacete

