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3.

TRANQUILIDADE

APóIICE DE SEGURO

Fi@m
de:

asim garantidG os acident6 que

alteraçós da ordem pública, atc de vandalismo,

rcsuhem

uecução de lei marcial e usurpação de poder civil
ou militãr;
e) Uüliação de yeículG motoriadG de duas rodas,

a) Prática do d6porto, atiüdade Gultural ou
recreativa - em competição, treino, estágio,
preparaçáo, engio ou atuação - em

DE ACIDENTES PESSOAIS

Íepr6entação ou sob

o

patrocínio do Tomador do

SeguÌo;

DESPORTO, CULTURA E RECREIO

b)
CONDIçÕES GERAIS

ART. 5.o -

De d6l@ção desde que feitas em grupo, em
veículo do próprio Tomador do seguro ou a este
cedido ou alugado.

dduídG

ARN@

dsignada poÍ Segurador, e o Tomador do Seguro mencionado nas Condições Partìculares,
estabeltre-s o pr6ente Contrato de segurc que se regula pelas Condições GeGis, Especìais e Particulars constantff da prffinte
Aúlice, de acordo com as declarações constantes na Proposta que lhe serye de base e da qual faz parte integrante.
APÍNNO

n)

I

DeÍinições, Objeto e Garantias e ÊxdusôE

o)
ART. 1.o Para efeitos do dísposto no

Mniçõã

A

SEGURADOR:
Seguradoras Unidas, S.A., adiante
designada por Sequrador;

b)

TOMADOR DO SEGURO: Entidade que subscreve o
prente Contrato e é responsável pelo pagamento do
prémio;

d)
E)

SEGUM: Pess no interss€ da qual o contrato é
celebrado e cuja vida ou integridade fGica se segura;

Peffi

singular ou coletiva a favor de
quem revertem as prstações a cargo do segurador
decorrentes do presente Contrato;
SEGURO

i,

a

uma psoa,

ii.

ps$as;

de um conjunto de pesoas,
ligadas entre si e ao Tomador do Seguro por um vínculo
que não seja o de segurar;
SEGURO DE GRUPO: Seguro

s)

SEGURO DE GRUPO CONTRIBI.jTÌVO: Seguro de grupo em
que as Pes€s Seguras contribuem no todo ou em parte
para o pagamento do prémio;

SEGURO DE GRUPO NÃO CONTRIBUTIVO: Seguro de
grupo em que o Tomâdor do Seguro contribui na totalidade
para o pagamento do prémio;
ACIDENTE: Aconttrimento devido a causa súbita, externa,
imprevisNel e alheia à vontade do Tomadoí do Seguro, da
do Benefìciário que produza lesões
PessG Sequra

e

corporais, invalide permanente

ou morte,

clínica e

objetivamente constatadas;

i)
k)

SINISTRO: Evento ou série de wentos suscetÍveis de fazer
funcionar as garantias da apólice;

IABELA DE INCAPACIDADES: Tabela de avaliação de
in6pacidad6 permanentG de diÍeito civil em vigor no
ordenamento jurídico português;

r)

FMNQUIA: Parte do riso exprs em valor, dias ou
percenbgem que fìG a cargo do Tomador do Seguro ou
da Pessoa SeguG, de acordo com o estabelecido nds
condições Particulars;

m)

b)

A

CONDIÇõES ESPECIAIS: Cláusulas que virm cclarecer,
completar ou specifìGr dispGìções das Condiçõ6 GeEis;

r)

CoNDIçÕES PARTICULARES: Dtrumento

s)

onde

se

ESPÉCIMEN: Documento elaborado pelo segurador e
fornsido pelo Tomador do seguro às Pesoas seguras no
qual se informam
respetivc direits e obrigações;

peloTomadoÍ do Seguro ao segurador
como contrapartida pelas cobeíturas contratadas no âmbito
do conüato de sguro.

e)

INVALIDEZ PERIUANENTE: Diminuição
capacidade da Pssoa Segura exercer
qualquer outra atividade lucrativa;

Md.4&/021 - daembo
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totãl ou parcÌal da
a sua proÍlssão ou

&

ART. 2.o - obllto dô Cintrrto € Âmbito üâ Grnnü.
1. Pelo prc*nte Contrato, o Segundor gaÌante, nG
temos deÍinidos nas pEntes Condiçõ6 Gerais,
condido6 Espffiais aplicáveis e até ac limites
Íind6 nas Condições Particulars, o pagamento dos

e) Inepacidade

f)

temporária

por

da

i)

Segun;

a)

Exdusõ€

spffi
o prsente

PsG

2.

pelos quais

dispcto no n.o 1, o pÌente ContÍato
igualmente as onsequências de
trãduam em:

íão garantirá

s

a) Hérnias de qualqueÍ naturea, vãÍiz6 e

suas
compli@çóes, lumbagos, Íoturas ou distensõs

musculare;

c)

Rdrdnt

em contrário nas condiçõ$
ContÌato não garantirá os

e outros d6portos e

jumping, &alada, esp€leologia, kite surf,
6qui

náutico. slide, surf. body board e witrdsuú

b) Pilotagem de aeronaves;
c) Cataclim6 da naturca, tais como
ciclónicc, temmotos, maÍemotos, e
fenómenos análogos nos
de queda de raio;
d)

sus

traumatismo Íísico exteÍno à

D

ouFos

GuerÌa, dfflaÍada ou não, invasiáo, atG de inimigc
estÌangeirG, rebelião, rwolução, insuÍÍeição.

Pffi

por

segura;

QuaisqueÍ outras doênças quando não se prcvem,

por diagnóstico médico inequívco que

são

consequência direta de acidente gàrantido pelo
contrato.

3,

ventos

efeitos e ainda ação

e

Adquirida

e) Ataque 6Ídíaco, slvo * for @usdo

delta e ultÌalev6, BTT, bunge

montanhismo, paÌapcnte, rafting, rappcl, rugby,

de firneÍal,

únie

(s.r.D.À);

por

Desp6as de tÍatamento e repatriamento;

as

PeÍtuÍàações ou danos do forc psíquico,
exclusivamente;

d) síndroma de Imunodeficiência

atividad6

na sua perigosidâde. tãis como

exemplo. v@ em

Trabalho,

tod6 aquelG

SeguE.

Para além do

sinistros que

Práticã de ãlpinismo, artes marciais, boxe. €ça de
animais Íerczes, eçâ submarina, despoÍtc de
inyerno, motonáutie, motorismo, paraquedismo,

tãurcmâquia

intemamento

segura, e que, omo tal, não é susetível de rcr
gaÌantida através de um sgurc de Acidentes de

praticadãs por

ortótses;
ART.-4.o -

Pafticula6,

atividade d6portiva, cultuEl e ÌsrcatiE que não se
rclacione com o dsemp€nho da prcfissão da Pssa

Açõ€ praticadas pelo Tomador do segurc sobÍe
a Pessoâ S€gura;
sejam civilmente Íesponsáveis qualquer das
psoas ÍefeÍidas nas alínes h), i) e j) sbre a

âcidentes rêsultentês dê:

apenas 6@m

Açóes pÌati@das pelo Bene{iciário mbre a pesoa

b) lmplantação ou reparação de prótses e/ou

Salvo convenção

cobertc os acidert6 quando emêÍgente de risco
Extra-pÌoÍisional. entendendo-* @mo tal a

si

ptóDfiài

o subsídio diário gamntido ao abÌigo da cobertura
dc In€pacidade temporária por lntemamento
hGpitalâr ó srá dflido s esteüver o *u início no
decum de cento e oitenta (180) dias a contar da

h6pitalar;

2. Ao abrigo do p@nte Contrato

seguÍã,

g) Apostasedesfios;
h) Açõ6 pratiGdas pela P6oa segura sobre

O

(l8o) a contar

sêgun;

Atos notoriâmente perigoss que não sejam
justificadG pelo qercício da profisão, quando o
conüãto garantir os risc6 profisionais;

k) Açó6

sbsídio diáÌio garantido ao abrigo da cobeÉüra
de Incapacidade temporária si será devido * a
in@pãcidade for dini@mente constãtada no

Pffi
P6d

quândo a negligência pos rer qualifi€da de
9Íavc;
suicídio ou tentativa de suicídio;

acidente;

análogas

g) D6p6as

Açóes ou omisõ€s negligentes dã

,

de cento e oitenta dias
data do acidente;

f)

Açõ6 ou omissões criminÉs da

d)

Invalida pelmanente, náo são cumuláveis, pelo
que, s a P6oa Segura vier a fãleer em
con*quência de acidente, ao epital por l*lo.te será
deduzido o valor do €pital por Invalide

capitais, subsídios e/ou indemnizações prcvistos nas
sguints cobeÍturas. quando subsõitas pelo
Tomadoi do seguro:

a) iloÌte;
b) Invalidepermanente;
c) Morte ou inElidez permanentei
d) Inepacidade temporária;

G

atividadE

c)

í)

Os cãpitais seguÍG ao abÌigo da @bertuE preyistã
na elínÉ c) do artigo 2.o, para G risos de Uorte ou

d6uE

dff diveHs

Ação ou omisão da Pffi segura sob o efeito
do álcool ou bebida alcoóli@ que determine grau
de alcoolémia supeÍioÍ a 0,5 gÍ. poÍ litÍo e/ou uso
de stupeÍacientes fora da pErição médie, ou
quando inGpaz de contrclaÍ os sus atos;

e)

p€mãnente que. eyentualmente. lhe tenha sido
atÌibuído ou pago relativãmente ao m6mo

titula uma alteração da

PRÉN4Io: Valor pago

das

b)

beneficiáÍias, conforme

€ontar da data do acidente;

d)

6

u)

sjam

c) o €pital gaÌantido ao abrigo da cobertur. de
Invalide permanente óserá dwido s a mesma for
clinicamente constatada e fiEda através de
relãtório médico no decurs de dois (2) an6 â

encontram os elementos specífìcos e individuais de €da
contrato, que o distinguem de todos os outros;

ATA ADICIONAL: Documento que
apólice;

cobeÊuE do ri$o de morte de crianças com idade
inÍeriora 14 anos sá *Ìá admitida s contratada por
instituiçõE eslaÍ6, desportivas ou de naturcza
análoga qse dela não
previsÌo na Lei;

Segurc efetuado conjuntamente sobre duas ou mais

f)

D

CoNDIçóES GERAÌS| Conjunto de cláusuhs que definem e
regulamentam obrigações genéricas e comuns inerentG a
um ramo ou modalidade de seguro;

q)

t)

INDMDUAL:

seguro efetuado relativamente

podendo o conüato incluir no âmbito de cobertura o
agÍegado familiar ou um conjunto de pe$@s que
vivam em tronomia comum;

h)

p)

PESSOA

BENEFICIÁRIO:

Em Íelação à cobertura de MoÉe, o epital ó será
devido * a mesma correr no decuÍso de dois (2)
anos a contaÍ da datâ do acidente;

AúUCE: Coniunto de deumentos esrit6 que tihllam o
contrato de *guro, e que comprende as Condições

à

práti@

4.

Não Íiem ainda ga.antidos acidents resultantes
explosão ou quaisqueÍ outros fenómenos diletã
indiÍetamente rclacionadG com a d6integÍação
fusão de núde6 de átomos, bem como G efeitos
contaminação radiGtiva,

de
ou
ou
da

sêmprc que a cob€Êura fomecida por esta apólice
implique a violação de quaisquer embaÌgos ou
snções financeiÍas ou tronómies emitidas pela
União Europeia, pelo Conselho de S€gurãnçã das
Í{ações Unidasr pelo OFAC (Office of Foreign Assets

gÍ€v6, "lock-outs", distúÍbis laborais, tumultos,
Péa. !/9
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E

dEportivas, culturais ou Êreativasi

a)

Despess ntressárias paE o

tratamento das lesões sfridas pela P6oa SeguË em
€onsequência de um sinisüo garantido;

relativos

Fundonam€nto das CoberürEs

salvo convenção spres em contrário nas condiçó$
Particular*, o Íuncionamento das cobeÍtuEs fi€rá
condicionado à verific.ção dos seguintg pl'Eupostcr

Gerais, Especiais e Particulares;

presnte Contrato entende-se por:

a)

c)

DESPESAS DE TRATAMENTO:

sinistros qu€ Ìesultem de:

leis e Íegulamentos em geral, e em especial,

ART. 3,o -

Entre a SeguÊdoras Unidas, S. 4., adiante

6

a) Inob*ryância das disposiçó6 prwêntivas

E

PREUMIAIAR

Êxdu6õ6 Absolutas

1. Ao abrigo do prestrte ContÊto ficarão *mpre

(ì

Páú.219

.!

ContÍol) ou pelg HM Tr@sury, a cobcÌtura se.á

ART. 9.o -

considerada nula, não produzindo quaisqüer efeitos,

5.

Em @mplemento do disposto no ponto anterioÌ, de
acordo com as normas nacionais e inteÍnacionais e
com as b@s
de negócio, o Segsradol
re*rua-s o
qualquer operação sbre a aplilice, que esteja ou que
se suspeite estar relacionada com a prática dos

crimes

de

branquÉmento

Íinanciamento ao terrorismo,

de €pitais

do

1.

d Inetidõca Dolosas do Tmldot
SeguÉ nâ Dedanção fnlcial do
nis

Omisõé

diâs ã contar da data em que ddë

Sêgurc/Pes

Caso se reriÍiquem omissões ou itrexatidõs

considerah-se,
designadamente, situaçõE surctíveis de aherat o

na Declaração Inicial do Riso
Tomador do Segurc/Pes@ SeguÌâ, nc term6
pÌwistos no n,o 1 do artigo 6.0, o contrâto é anulado
pelo Scgurador mediante o envio de declaração
nes sentido ao Tomador do Seguro, no prazo de
três (3) meses a contar do @nhecimento do

ris:
a) Toda a doença ou alteração

C PÍruLO

sinistros, quer ant6 do Segurador ter
tido conhecimento do incumprimento doloso, quer
ainda no prazo referido no número ãnteaiot, os
mesmos não fiem cobertos pelo contÍato.

Gonsiência, epilepsia, paclisia, diabetes,
tuberculos. perturbaçõe 6rdiova$ulam,
afeçõs da 6pinal medula, do sngue e

E

Formãção do Contrato e suas Altençóes

3.
Fmçãodo Coí{Íato
1. O p@nte Contrato batria-* nas declaraçõ6
constantes da r6petiva pÌoposta e declaração
individual, nos seguc de grupo, nas quais deyem
mencionaÍ-s, com inteira veEcidade, tod6 gs
factc ou circunstâncias que permitam a exata
aprEiação do riso ou posm influir na âceitado do
referido contÍato ou na correta determinação do
prémio aplicável, mesmo ãs circunstáncias cuja
dedaraçáo não *ja xprwmente solicitada em
ART.6.0 -

qustionário eventualmente fornsido pan o efeito
pelo Segurador, sb p€na de incorreÌ nas

a) Propor uma alteração ao contÌato, fiEndo

contrato consideía-se, então, celebrado nos termos

receção da proposti pelo Segurador,
pcterior aí estiver indicda.

3.

slvo se uma

prcnunciaÌ;

data

O dispGto no número anterior não é aplicável quando o
Segurador demonsbe que, em cas algum, celebra
Nos contratos de S€guro de GÌupo, a menos que outra
data seja acordada entre o Segurador e o Tomador do
Seguro, o contrato produzirá os seus efeitos a partir das zero
horas do dia 1 do mês seguinte ao da aprovação da propGta
por parte do Segurador.

ART. 7.o - ÊtGitos do

3.

se

De acoÍdo com o deÍinido no númerc anteÌior, o
contrato cess os seus efeitos, vinte (2O) dias aprós o
enyio da propasta de alteÍação por parte do
SeguEdor, s€ o Tomador do Seguro/P6soa Segura
não oacordarm com a mesmâ, ou trinta (3O) dias
após o envio da declaração de cesção preústa nâ
alíne b),

de sinistrc ocorrido antes da

alteÍação

do contrato, cuja

cesção

€s,

aquando da celebração do contÌato,

b)

Passados trinta (30) dias após a entrega da apólÌce por parte do
Segurador, corre a consolidação do contrato, não podendo o
Tomador do Seguro, após
data, invtrar qualquer
desonfomidade entre o acordado e o conteúdo da apólice que
não r$ulte de documento escÍito ou de outro supoÍte duradouro

es

ao

^

SeguÌador qsaisqueÍ factos ou

Páa.319

A burla ou tentativa de burla do Tomador do
Seguro e/ou da Ps€ Segura;

-

A omi$ão ou inexãtidão dolos ou negligentc
do Tomador do Seguro/PesG Segurã na
dslaração inicial do riso;
O

agÌavamento do risco, confome previsto no

artigo 1l,o;
O incumpÌimento dãs obrigaçõs contratuais
€Ígo do Tomadordo Segurc e/ou do Pesoa
Sêgura ssnciais à
do contrãto
a

3. Sem prcjuírc de outÍas 6uss

de rsolúção

convencionadas entrc as pattes e constants dàs
CondiçõE PaÉiculares, as paÉes poderão
igualmente Ìesolye. o contEto quatrdo no dtru60 da
mesma anuidade Gomm dois ou mais sinistG o! o
valoÌ
das
indemnizações a
liquidar,
independentemente do número de sinistrcs, exceda
25olo do capital *gurc inicialmente ganntido.

5.

ART. 12.o

O Tomador do Seguro e/ou a Pess$ SeguÌa devem

paÌticipar

-

de prcstações decorrcnte de sinistro pelo S€gurador.

ÍI

Salvo nG casos pHistos na Lei d exprffiment€
Í€feÍidos no contrato, a lÊsluçáo do contrato produz
os *us efeitos às 24 hoEs do 3O.o dia a @ntar da
rtreção dô respetim mmuniGção,

lÂT.

2.

circunstânciãs que alteÌem as condições do dsco
*!luro, por scrito ou qualquet outto mêio de que
fique registo duràdourc, no prazo de catoze (14)

A falta de pagamento do prémio, conforme
previsto no artigo 18.o;

Sêgura com o prcpósito de obter uma vantagêm.

APÍruLo

Não garante o sinirtro, demonstrando que em
algum teria celebrado o contÍato * tivffi
conhe€ido o facto omitido ou declarado

ÂgraEmato do Ris@

Em relâção ao SeguÍador:

-

Duração do Contrato

1.
1"

b)

cas

ART, 11.o -

wnciais

Não garante o sinistrc e mantém o dircito aG

prÉmios vencidc em Gso de comportamento
dol@ do TomadoÌ do Seguro ou da Peffi

tivse

inentâment€.

prévio.

a €rgo do

4. O prémio a devolver em 6s de ffioluçáo *rá
smpÍe €lculado tendo em considenção o período
de tempo ainda não d$orÌido até à data de
vencimento, slvo quando tenha havido pagamento

conhecimento do facto omitido ou delaËdo
inãatamente;

Conelldação do Conü?to

2016

d)

rclação ãoTomadordo Seguro:
O iDcumprimento das obrigações contratuais
Segundor
à

matrutenção do contrato nG termos em que

sinisitro demonstrando que, em

com as característiGs resultantes des
agÍavamento de riso;

verificação ou

R6olução do Contato

ele foi aceite;

-

caso algum, celebra cgntEtos que cubram ris@s

a) GaÌante o sinistrc na prcporção da diferençã
entre o prÉmio pago e o prémio que *ria deüdo,

pagos pelo Tomador do Seguro.

-

a) Garante o ris,
efetuando a pr6tação
convercionada, se o àgEvamento üver sido

c) Ítão gararlte o

su

Constitui justa caus, nomÈdamentel

-

ou da

contrato na data do

pÍe*nte Contrato

tenha sido influenciada pelo agravamento do riso, o
Segurador:

Garante paÍcialmente o risco, reduzindo-se a suã
prstação na proporção entÍe o pÌémio
efetivâmente cobrado e aquele que seria devido
em função das Íeais circsnstâncias do riso. * o
agaãvamento não tiveÍ sido coreta e
tempestiEmente comuniGdo antes do sinistÌo;

o

de segurc pode sr Íe$lvido por
qualquer dãs part6 a todo o tempo, hayendo iusta
caus paÌa o efeÍto. nG temos gerais.
O

a) Eil

cesção ou da alteÍação do contrato
ros termos preústs nos números antedoÌes,
coÌrer um sinistro cuja veÍificação ou consequência

b)

con*quências tenham sido inf,uenciadas por factq
rclatiEmente ao qual tenha havido omissão ou
inexatidão negligente, o Segundor:

Contãto

2.

S€, antes da

a cffigão do contnto, o prémío é
devolvido tendo em @ntâ o período de tempo aindâ

€s

ART. X4,o -

1.

Se o Tomador do Segurc não concoÌdar com as novas
condições que lhe forem aple*ntãdas, podeÍá
igualmente optar pela relução do contËto no
prazo de tdnta (30) dias. eb pena de se consideral
aprovada a modificação prcposta,

OcorÌendo

Em

podeÌão denunciaÌ
vencimento.

tempestiyamente comuni€do antes do sinistro
ou af,ts de decorrido o prazo refeÍido no n.o 1;

decoÌÌente de sinistro pelo SeguÊdor.

4.

e rspetivas coberturas apenas produzirão eÍeitos a partir do
momento em que o respetivo prémio ou fração inicial sjam

Md, 4ml021-d@mto

5.

não decoÌJido até à data de vencimento, slvo
quando tenhâ hayido pagamento de prestaçõs

Sem prejuÍzo do disposto no artigo anterior, o prerente Contrato

ART. 8.o -

4.

o
S€gsrador em carc algum teÌia celebrado o
contrato s tivse conhecido o íacto omitido ou
d*laEdo inexatamente.

2.

Tomador do Segurc, mediante
comunicação e$rita à outra paÍte com tÍinta (30)
dias de ant*edênciâ ffi relaÉo à data de efeito,

Não exeÍcendo nenhuma dess opçõ6, @nsideÍas que * mantêm as mesmas condiçóes para o ris
alterado.

um

do Seguro/Pesc Segura

b) Anular o contrato, Ës * @mpÌove que

da

contratos com as GracterístiGs constantes da proposta,

4.

trinta (30) dias subsequentE, entre a apresentaçáo
de novas condições oq a l.e$lução do @ntrato,
demonstrando que, em caso algum elebra contrats
que cubrem risG com as 6rãcteÍísti€s r$ultantes
dese agravamento.

prazo, não inferior a €torze (14) dias para o

Tomador

risco.

propGtc a FErtir das zero hoEs do dia seguinte ao

3. Se os factos ou circurtâncias detêrminarem o
agravàmento do ri*o, o Segurador poderá optâr, nos

1. Caso s

verlÍiquem omissõs ou inexatidões
negligentes na Declàração Iniciàl do Riso efetuâdâ
pelo Tgmador do Seguro/Pes Segura, ns termG
prcvistos no n.o 1 do artigo 6.0, o SeguradoÍ podel

A mudançã de rsidência pemanente da Pesoa
Segura.

Inidaldoils

Sem prejuízo do disposto no número ffguinte, nos contratos
de Seguro Individual em que o Tomador do Seguro
seja umã pess@ singular, o contrato tem-se por
concluido nos termos propodos se, no prazo de catoue (14)
dias a contar da data de re@ção da proposta devidamente
preenchida e acompanhada dos documentG solicitados, o
Segurador não tiver comunicado a sua aceitação ou recus
ou não tiver solicitado infomações clínies, relatórios ou
questionários médicos adicionais eenciais à avaliação do

O

c)

não

2. O S€gurador ou o

mudança da atividade profisional da Pess@
Segura, assim @mo a sesção da indiËda ao
segurãdor;

.q

l3.o - Dcnúmia do ContÍato

renovação.

b) A

ARL 10.o - OnlÊsõar ol, lnenddõ6 Negllgentct do
TorBdoÌ do Scgu]o/Pësoa S€urâ na Oecbnção

consequências prcvistas nos aÉigos 9.o e 10,o.

2.

S€m prejuízo do dispoato nos númercs anteriors, o
S€gurador tem direito ao pÍémio dwido até ao Íinal
do prâzo Íêferido no n.o 1, ou, n6 6$s em que o
dolo do Tomador do Seguro/Pes S€gura tenha o
propósito de obteÍ uma vantagem, ãté ao teÍmo do
cgntrato.

ART.

1. A denúncia do contrato €quivale à sua

reumâüsmais de qualquer natureai

E

Quando o contrato for celebrado por um ano a continuar
pel6 seguintes, considera-s sucGivamente renovado por
períodos anuais, a menos que qualquer das parts o
denuncie nos termos prryistos no artigo 13.o.

dà integridade fEi@

e/ou estado de saúde da Pessoa SeguE, tais
como, alterações da visão, da audição, da

incumprimento.

2. Ca$ Gorram

4.

2. paE efeitos do númerc antcÌioÌ,

dolÉs

efetuadâ pelo

e/ou

tenham

conhecimento.

3.

- Durdéo do

Conffio

O pÍesente Contrato de seguro tem a
Condlções Particulares,

durado prevista nas

O contrato de seguro pode ser celebrado por um perícdo de
tempo certo e deteminado, Rguro temporário, ou por um
ano a continuar pelos seguintes,
Quando o contrato for celebrado por um período de tempo
certo e determinado, os seus efeitos caduGm às 24 horas
do dìa do seu termo.
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15.o -

Cãducìdid€ do

ConHo

Sem prejuízo do disposto no aÍtigo anterior, as ganntias
prcústas no prente ContÍato educarão;

CI

a)
b)

Na data em que

cesr o

vínculo ou

interse

comum que une enEe si o Tomâdor do Segurc e a
Pesa Segun, nos cotúÌãtos de seguÍo de gtupo;

No termo da anuidade em que a Pesoa Segura
completar 70 anos de idade.

E

APÍrulOil
Capital Seguro e Pagamento dos PÌémic

ART. 16.0

1. A responsbilidade

contrato, em conformìdade com espécimen facultado pelo
segurador.

por eventuais danos
às P6oas seguras decorrentes do incumprimento
do dever de informãr prevjsto no número anterior.

ART. 25.o -

€usdos

Dircitos e Obrigaçócs das Partcs

do segurador fÌca sempre limitada às

para

Gda uma das coberturas.

ART. 19,q -

Salvo stipulação em contrário nas Condições PaÍticulares, o
capital sguro é estabel(ido por Pessoa Segura.

ART. 17,o -

PâgaÌôÍto

eso de acidente garantido ao abrigo deste Contrato.
o TomadoÍ do seguro, a Pffi segura ou Eeneficiátio
deverão:
Em

do3 Prémiog

cobeÍtura dos riscos garantidos através do presente
Contrato fìca, nos temos defìnidc na legislação em vigor,
dependente do pagamento do prémio ou fração inicial,
sendo o msmo devido na data de celebração do contrato,

a)

TomaÍ as prcvidências para witar o agravamento
das con*quências do acidente;

b)

acidente ao Segurador, por meio
idóns, no prazo de oito (8) a @ntar da sua

prémio correspondente a 6da perícdo de duração do
contrato é devÌdo por ìnteiro, sem prejuizo de poder ser
fracionado paG efeitos de pagamento, desde que acordado
e qpresmente prryisto nõs Condiçõ6 Particulares.

5,

6.

O Sequrador avisrá, por esqito e com uma antecedência
mínima de trinta (30) dias em relâção à data em que o
prémio ou fração sub*quente é devido, o Tomador do
Seguro, indiGndo a data do pagamento, o valor a pagar, a
forma de pagamento, bem como as con*quências da falta
de pagamento do prémio ou fração.
Quando, por acordo, o pagamento do prémio for objeto de
fracionamento por prazo inferior ao trim6tre, não haveró
lugar ao envio de qualquer aviso de cobrança, ficndo neste
cso indi@das nas condições Particular6 do contrato as
datas em que são dryidas cada uma das frações, os valores
a pagar, bem como as conrequências da falta de pagamento
de qualquer fração.

* verifìque acerto de vencimento de contratos de
ano e seguintes, o prémio correspondente ão número de
que
excede um ano será calculado tendo em
dias
consideração a proporção deste perÍodo em relação ao
Quando

Existindo vários sêguros garantindo o msmo riso'
6ta participação deverá *r efetuada às rcspetivas

O Tomador do Seguro

1,

2.

Sempre que a Pess@ Segura e o Tomador do Sequro sejam
pessas distintas, o acordo esrito da Pesa Segura e
necessário para a tEnsmissão da posi€o de Eeneficiário,
sejà a que btulo for.

3.

O direito à altereção do Beneficiário

4.

A cláusula beneficiária seÍá considerada irrevoqável sempre
que existr a aceitdção do beneício por parte do Beneficiário
e renúncia qpressa do Tomador do Seguro/Pssoa segura
em a alterar.

5.

A renúncia do Tomador do S€quro/Pe$oa Segura em alterar
a cláusula beneficiária, assim como a aceitado do
Beneficiário, deverá constar de dcumento 6crito cuja
validade depende da efetiva @municação ao segurâdor.

6.

sendo a dáusula beneficiária irrevogável, *rá necesário o
prévio acordo do BenefÌciário para o exercício de qualquer
direito, incluindo o de modificar as condições contratuais.

4,

Quando se verifìcar falta de pagamento do prémio adicional
correspondente a uma alteração do conbato, a alteração
não produzirá efeitos, subsistindo o contrato com âmbito e
nas condiçõ6 que vigoravam antes da pretendida alterado,
a menG que d sbGistência do contEto s revele impossível,
caso em que o contrato se considerã resolvido na data do
vencimento do prémio não pago.

seguro por efeito de não
pagamento do prémio, ou de parte de fração deste, não

5. A cesÉo do rcntrato de

exoneG o Tòmador do seguro da obrigação de pagamento
M@. ÁFl021
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(|à

intencionalmente,

as

consequências do sinistro;

.!

b)

UsÍem de fraude, simulação ou quaisquer outros

meios

dolos6, bem como de dtrumentos Íalsos para justificarem
a sua reclamação.

a indiGção do nome

1.

Obüi9ãçõ€3do s€guradoÍ

Constituem obrigações do Segurador:

a)

das

Informar, nos termos acordados, ao Tomador do seguro
e/ou às PessGs Seguras as alterações ao contÌato de
seguro que venham eventualmente a ocorrer durante a
sua vigência;

c)

Promover, após a participação do sinistro e o maìs
Íapidamente posível, o apuEmento das causs e modo
de ocorrência do acidente/sÌnistro, a determìnação das
lesões ou danos decorrentes do mesmo, bem como a
deteminar o valor das pr6tações/indemnizações a que
obriqa nos termos dste Contrato;

e)

Pbmover o envio, até oito (8) diàs após a Pesoa
Segura ter sido clini@mente asistida, de uma
d*lanção do médico, onde conste a natureza e
lcalização das lesõs, o su diagnóstico, bem como
a indieção da posÍvel Invalidez permanente;

*

*u médico a forn@r as infoÍmâçó€s
slicitadas pelo segurãdor e subm€tel-* aos

Autorizar o

d)

eËms

efetuados por um médico designado pelo
segurador com üsta à definição ou conÍirmação da
Cumprir todas as

prffiriçõs

indemnizações devidas pelo segurador serão
efetuadas em Portugâl e em moeda nacional. Caso

e) As

médicasi

Comunicar, até oito (8) dias âpós a sua vcriÍi@ção,
a cun das lesões, promovendo o envio de
d*laÍação mâlia, onde conste, além da data da

alta,

ã

percentagem

de

Eultar

a morte da

Pffi

f)

2.

Salvo convenção em contrário nas Condições Particulars,

In(N|mpdmmb dai
CAPÍ\ULO

o não respeito d6 dever6 consgrados no artigo anterior por

1.

Obrigação dc lnÍomar no3 Scgurco dc Grupo

Para além das obrigações referidas no artigo anterior, nos

sguros de grupo, compete ao Ìomador do Seguro o dever
de informar as Pes@s Seguras sobre as coberturas
contratadas e as suas exclusões, as obrigações e os direitG
Péa. Sl9

Cmffios
o msmo

ART, 27,o -

1.

cdnunleçõer € Íloüíc.çõrg entre

as

Part€

As comunicações ou notifìGções previstas nsta Apólice
devem revestir formô escrita ou sêr prestadas por outro
meio de que fìque registo duradouro, para a última morada
do Tomador do seguro constante nocontEto ou para a ffde
social do Segurador.

2.

QualqueÍ âlteÊção à monda ou sede do Tomador do

seguru deveÉ ser comunieda ao ScguradoÌ, 16
trinta (3O) dias subsequentes à data em que se

sb pêna de as comunicaçõE ou
morada dffitualizada s terem poÍ válidas e

verifique,

notifieçóes que o sêguEóoÍ venha a efetuar paE a

efi@26.

ART. 28.o -

Sub.'Rogição

o seguEdor, uma ve paga a indemnizaÉo, fi€ sub-rogado nos
dlreitos, ações e recums da Pessa Segura contra terceiros
responsáveis pelo acidente, até à concorrência da quantia
indemnizada, abstendo-* aquela de praticar quaisquer atos ou
omisões que pmm prejudiar a suFrogação, sb pena de
responder por perdas e danos.

DisposiçõÉ Finais

parte do Tomador do seguro, PessG segura ou Beneficiário,
concede ao Segurador o direito de lhes exigir o valor
correspondente ao agEvamento da indemniação a pagar
motivado pelo incumprlmento.

ART. 21.0 -

W

d,ê

riso.

s

as consequências de um acidente forem agÍavadas por
d@nçr ou enfermidade anterioÍ à data daquele, a
rsponsbilidade do Segurador não poderá exceder a que
teria se o acidente tivese trorrido a uma pesoa não
portadora dss dcnça ou enfeÍmìdade.

acidente e das suas consequências.

ART. 20.o -

o incumprimento dos deveÍes acima indiGdos a Grgo
do segurador determina para este a obrigação de

Co€'ds$nclr

existência de outros contratos de seguro garantindo

responder pelos eventuais agÍavamentos nm danos daí
r6ultantes ou quando o Elor da andemnização já tiver
sido apurado, a obrigação de rsponder pelos respetivos
juros de mora.

Segura,

deverá, em complemento à pârticipação, sÌ
enviada ao seguEdor certifi@do de óbito çom
indiGçãoda @us da moÉe e, quando consideradc
necsários, outÍos documentos elucidõtivos do

ART. 26,0 -

taxa de dmbio publiGda pelo Ban@ de Portugal no dia
de realização do pagamento;

Invalidez permarente

EntregaÍ, paE o rcembolso a que houver lugar, a
documentação originâl e todos os documentos
justifi€tiyos das despess efetuadas e abFngidos
pêlo contrãtoi
Se do acidente

cess no momento em
que este adquire o direito ao pagamento das importâncias

O Tomador do Seguro/Pes Segura deverá participar ao
Segurador, sb pena de responder por perdas e danos, a

alguns pagamentos sejam efetuadc em meda
estrangeira, a conversão para Êuros será efetuada à

eventualmente constatada;

i)

a

indemnização ou capital devido no prazo
trinta (30) dias úteis a contar da data em
que forem apurados os valores indicados no número
anterior;
Pagar

mÉximo de

invalide;

f)
g)

ou a PesG Segura, conwnte os
casos, podem alterar, em qualquer altura, a cláusula
beneficiária que lhe diz respeito, mas tal alteração só será
válida a partir do momento em que o Segurador tenha
r{ebido a correspondente comuni@ção esrita e emitido a
rspetiva ata adicìonal.

seguras.
ART. 23.0 -

d)

Quando o pagamento do prémio for fEcionãdo, a falta de
paqamento de qualquer fração subsequente no decurso de

Quando se verifìcar a falta de pagam€nto do prémio de
anuidades subsequents, ou da primeiG fração dste, na
data em que ese pagamento era devido, considera-se que
o contEto não s renova, deixando con*quentemente de
produzir efeitos a contar das 24 horas des mesma data.

e

Responder a todos os pedidos de eslarecimento do
Tomãdor do Sequro, necsários ao entendimento das
condições e da gesÉo do contrato de seguro;

uma anuidade determìna a reslução automátìca e imediata
do contrato às 24 horas da data em que o pagamento desg
fÍação era devido.

3.

Indemnização

b)

efeitos.

2.

AgEvarem, voluntáíia

os
as
prováveis euss, circunstâncias e consequências
do acidente que sejam do su conhtrimento;

dc Pagamento dG PÍÉmios

Quando o prémìo ou fração inicìal não for pago pelo
Tomador do Seguro, o contrato não produzÌrá quaìsquer

È

BenefìciáÍio perdem direito à

c) Prestar âo seguÊdor, em tempo útil,
slar$imentos complementaG sobre

h)
Htã

a)

restant6;

prémio anual.

ART. 18,o -

lliroib

indemnização se:
E

for

convencionado entÍe as paÊes.

sguËdoras @m

o

üveram

outro pnzo

salvo *

do

Pessa Segura e/ou

o

Gonhecimento,

os prémios ou frações subsquentes são devidos nas datas
defìnidas na apólice, e, quando seja o Gso, a paÍte do
prémio de montante variável Íelativa a acerto de valor ou a
parte do prémio corr6pondente a alterações ao conÍato
são devìdas nas datas indi€das nos respetivos avisG, nos
termos de1ïnidos nos números seguintes,

PaÍticipar

corr€ncia ou da data em que del€

2. o

4.

ART. 22.o - Perda

da

A

1. A

3.

oünigaçõ6 do

Âltrnçõcs do Bcncfidário

1.

importâncias máximas flxadas nas Condições Particulares

2.

Condições de elegÌbilidade, enunciando os requisitos para
que o candidato a Psoa SeguÍa poss integrar o grupo.

2. O Tomador do Seguro responde

apÍruLov

- Capftal scsuro

c)

em caso de sinistro, bem como sobre as alterações ao

do prémio corrspondente ao período em que o contrato
haia vigorado, acrscido dos juros de mora dwidos.

ART. 24.o -

CütÍâtc

ARï. 29,o - Gc6ião do nêdamagõêô
dê Scgurc dG Grupo

Aos contGtos de sguros de grupo apliGm-se as regras e
procedimentos deÍinidos nas presentes Condiçôes GeÍais e
Condições Especiais aplicáveis bem como nas Condições
Particulares, devendo ainda constar no Espécimen, a facultar ao
Tomador do Seguro, 6 seguintes elementos:

a)
b)

Direitos e obrigações das Peseas Seguras;
Entrada em vigor das coberturas para @da Pessoa Segura;
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1. o segurador

dispõe de uma unidade orgânio responsável
pela gestão de rfflamações à qual poderão ser dirigidas

quaisquer questões relacionadas com o

2,

presnte Contrato.

Êm caso de divergência @m o Segurador, o Tomador do
Seguro e/ou Pffia Segura podem também apre*nbr
reclamação no Liwo de Reclamações, bem como slicitar a
intervenção da Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões, sem prejuízo ainda da possibilidade do
Páq. 6/9

E

t

recurs à arbitraqem ou a6 tribunais, de acordo com

as

disposições legais em vigor.

quando, situando-*

o

domicílio

do credor na

área

coNDrçõEs

metropolitana de Lisboa ou do Porto, o réu tenha domicilio
na mesma área metropolitana.

Quando

ESPECTATS

expresmente previstas nas Condiçõs Particular$, apliGr-s-ão ao contrato de seguro de Acidentes Pessais as
seguintes Condições Especiais:

ART. 30.o -

lrgisilréo

c Fo}o
ART. 3f.o -

1.

O

2.

Nos Gss omiss
legislação aplicável.

3.

O foro competente para a reslução de qualquer litígio

presnte ContEto regese pela Lei portugues.
no prgente Contrato, rtrorerée-á à

^mHtoTrnitorial
Salvo estipulaç5o em contrário
nas Condições Pãrticulars, o
prsente Contrato produz efeitos, em relação a qualquer evento
garantido pela presente Apólìce, em qualquer parte do mundo.

emergente deste Contrato é o do domicíio do réu, podendo
o credor optar pelo tribunal do lugar em que a obÍigação
deveria
cumprida, quando o réu seja pffia coletiva ou

IIORTE Ot'
ART. ]. o -

E

*r

p
.q

9.

IilVÂlJDU PERIIAI'EÍ{IE

Âmbito das carantias

Conforme previsto no artigo 2.o das CondÌçõ6 Gerâis, o
Segurador gaGntirá em relação às Psws Seguras
identifìGdas, nos termos a seguir previstos e até aG valores
fixados nas Condições ParticulaÍes, o pagamento de
indemnizações por Morte ou Invalidq p€rmanente, total
ou parcial, resultants de acidentes garantidos pela

aúlice,
De acordo com o definido nas alíneas a), b) e c) do n.o 1 do
artigo 2.o das Condiçõs Gerais, e em tunção do stabelecido
nas Condids Particulares, a prsente Condição Especial

podeÌá garantir

6 ris6 de MoÌte ou de Invalids

permanente isladamente

ou os dois Ìiscos

Sempre que a de*alorização ou a rcma das desaloriaçõG
for igual ou superior a 6690, a indemnização a pagar *rÉ
igual ao valor do Ëpital seguro.
l

ART. 4.o - Não Cumulação de

Capitais Seguros
Ê

Quando os ris@s de Florte e de Invalidez permanente forem
garantidos em simultânm. os r€spetivos capitais seguros não
são cumuláveis, pelo que, se a P6mã Segura falecer em
consequência de acidente, e e$e falecimento ocorrer no prazo
de dois (2) ãnos a contaÍ do acidente, ao Gpital por Morte *rá
abatido o Gpital por Invalidez permanente que eventualmente
lhe tenha sido atribuído ou pago relaüvamente ao msmo
acidente.

em

simultâneo.
ITTCÁPACTDADE TEIìIPORÁRIA
ART, 2,o

Artigo Único. 4.o - Âmbito da GaEnüa

- Morte

dsignados na apólice o epital seguro.

Confome prwisto no artigo 2.o das Condições Gerais, o
S€gurador garantirá em relação às Pssoas SeguEs
identificadas, nos tem6 a seguir previstos e até aos valores
fixados nas Condições Particular6, o pagamento de um
subsídio atiáÍio por In@pacidade tempoÍáíia, Absoluta

Na falta de designação de Benefìciário(s), o

apólice.

1. Em €s

d€ üorte da Pffia

imêdiatamente ou no d*um

SegsÊ. GoÍÍida

de dois (2) anos a

contar da data do acidente. o S€gqrador pagará àG

Ben€ficiári6 parã o

2.

efeito exprcmente

ou Par€ial, resultante de acidents garantidG

Gpital seguro,
renda mensl quando houver lugar ao
pagamento da m6ma, srão atribuídos segundo as regras
e pela ordem estabelsido paE a sucessão legítima alíneas
a) a d) do n.o 1do Artigo 2133.0 do Código Civil, slvo s,
não havendo herdeirc das clases preüstas nas alíneas a)
bem como

ã

1.

es

2.

Invalidez Permanente

exprffi

física. clinicmente comprovada, de atender ao rcu trabalho,

6

ainda que seja o de instruir, dirigir ou c@rdenar
*us
subordinadG e, para a Pessa Segurã que não exeÍça
proÍisão remunerada, enquanto stiver hospitaliËda ou for
obrigada a pemanecer a€mada no seu domicíÌio sob
tratamento mfuico;

indicação

em contrário nas Condições Particulars, *rá fe'tto
diretamente à Pesffi Sequra ou ao seu repre*ntante legal
quando sta seja menoí de idade,

3.

Quando

4.

Se

5.

Em qualquer membro ou

sr

diferença
a existir.

ao fixar-s o grau de
d6te, que corrcponderá à

A in@pacidade funcional parcial ou total de um membrc ou
órgão é equiparada à corrspondente perda FErcial ou total,

corresponderia à perda total desse membro ou órgão.
Sempre que de um acidente resultem lsões em mais de um
membro ou órgão, a indemniação total obtém-s smando
o valor das indemniãçõs relativas a cada uma das lesões,
sem que o total
exceder o Gpital seguro.

pos

dsehh

2016
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VerifÌendo-se uma situação de Incapacidade temporáriã
absluta (1,o grau), o Segurador pagará, durante o perí'odo
mÉximo de cento e oitenta (180) dias, a indemnização diárìa

fixada nas Condições Particular6. Esta indemniação é
devida a partir do dia imediato ao da a$istência clíni@.

relação a um mesmo membro ou órgão, as
dwaloÍizaçõ6 acumuladas não podem exceder aquela que

Md. 4frl021 -

a

enÍe a ìnvalids já existente e aquela que passou

7. Em
8,

s
a

canhota, as percentagens de
ìnvalids para o membro superior direito aplicam-* ao
membro superior squeÍdo € rtriproGmente.

órgão,6 defeitos íEicos de que a
Pesoa SeguE já era portadora, à data do acidente, *rão

s

Em relação a pessoa que não exerç profissão remuneEda,
este tipo de incpacidade não
adica, não lhe sndo,
portrnto, conferido direito
qualquer subsíCio por
inGpacidade temporária, logo que deixem de s verifi@r as
ciÍcunstâncias que conferem direìto
subsíCio por
incapacidade temporária absoluta (1.o grau).

a Pssoa Segura for

tomados em consideração

6.

2.o Grâu Incapacidade temporátia parcial - Enquanto
Segura, que exerça prolïssão remunenda,
encontrar apenas em parte Ìnibida de realiËr qualquer
trabalho nas condições da alínea prtredente e se essa
situação lhe provoÉr diminuição d6 sus proventos,

a Pesa

expresmente previsto nas Condiçõs Particulares,
poderão
adotadas desvalorizações difeÍentes das que
fazem parte da Tabela de Incapacidad6 prevista no n.0 1.

dewalorização proveniente

considera€ diüdida em dois graus:

- Inepacidade tempoÉria ab$luta Enquanto a P6m SeguÊ, que exerça profÌsão
remunerada, s encontrar na completa impossibilidade

Segura, dini€mente constatada e fixada athvés de
relatório módico no deuÍe de dois (2) anos a contaÌ
da data do acidente garantido pela aprólice, o
Segurador pagará a partê do corrcpondente capital
deteminado pelã Tab€la de Indpacidades pr€vista
no artigo 1.o das Condiçõs Gerais.

O pagamento desta indemnização, na falta de

Esta incapacidade

1.o GÍau

1. Ocorrendo a Inyalide permanente da Pse

2.

Ocorrendo uma situação de Incapacidade Temporária,
cliniGmente constãtada no decurs de cento e oitenta (180)
dias a contar da data do acidente, o S€gurador pagará o
subsídio diário fìxado nas Condições Particulares durante
períodos preústos nos n.os 3,4 e 5 do prsente artigo,
enquanto subsistir
incpacidade.

c

e b), existam herdeiros testamentários.

ART. 3,o -

pela

2016

{f

4.

Em Gso de Incapacidade tempoíária parcial (2.o grau), o
o período máximo de Fezentos
senta (360) dias, a contar do dia imediato ao da
asistência clínica, uma indemnização até metade da fìxada
nas Condiés Particulares pàË a in@pacidade temporária
abeluta, 6m bas na percentagem de incpacidade Ílxada
pelo médico asìstente ou,
for cas dis$, em resultado
de um exame efetuado por um médico dsignado pelo
Segurador pagará, durante

e

s

Segurador,

Pá9. 8/9
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d6p€as necËárias pan o tratamento das l6ões

5.

Ao período máximo de In@pacidade temporária parcial (360
dias), *rá sempre deduzido o períDdo de tempo absorvido
em InGpacidade Temporária Absoluta (1.o grau), conforme
definido nos n.os 3 e 6 do presnte artigo.

6,

A Incapacidade temporária absluta (1.o grau), converte*
em Incpacidâde temporária pãrcial (2.o grau) em qualquer
das seguintes clrcunstâncias:

a)

Quando

a Psea

Segura

que exerça

sofÌidas em on*quência de àcidentE gaÊntidos pela
apólice. bem como das d6pess ütEordináÌias de
rcpatÍiàmento em transporte cliniemente ã@nslhado

profisão

encontrar absolutamente impossibilitada de atender
ao su tEbalho;

2.

Quando, embora subsiíindo as causs que deram
origem à Incapacidade temporária absoluta, tenha
dsorrido o prazo de cento e oÌtenta (180) dias fixado

3.

no n,o 3.

7.

falta de indiGção em contrário, @nstante das Condides
Particulares, o pagamento do subsídio diário será feito à
Na

Pesffi

Por Dspesas de trâtãmento entendem-* as relatiEs a
honorários médicos e ìnternamento hospitÈlar, incluindo a
asistência mediGment@ e de enfermagem, que forem
necessárias em consequência do acidente.

remunerada, embora não completamente cuEda, já não

s
b)

1.

No @s de ser necssán'o tratamento clínico regular, e
durante todo o período do m6mo, consideram-s também
incluÍdas as despffis de dedGção ao medico, hospital,
clíni@ ou posto de enfemagem, desde que o meio de
tEnsporte utilizado seja adequado à gravidade da lesão.

É

Por Despess de repatriamento entendem€ as relativas ao
tEnsporte diniGmente aconslhado.

5

4. o

reembolso das dGpesas acìma gaÍantidas será feito a
quem demonstrar ter pago as msmas, confa enüega da
rspetiva dtrumentação comprovativa.

Segura.

ÍEilponÁnn pon rrrtnnnrexro

Ir{capacIDADE

ART. 2.0 -

HOSPITALAR

O

no artigo 2.o das Condiçõs Gerais, o
Segurador gaEntirá em relação às Pssas Seguras
identificdas, nos teÍmos a seguir previstos e até aos valors
fixados nas Condições PaÉicularc, o pagamerto de um
subsídio diário !bÌ tncapacidâde tempoÌária por
Internamento hGpitalar, r6ultante de a€identes garantidos

prémio.

Conforme previsto

pela apólice.

o

subsídio diário será pago à

Pffi

Pffi

o

Tomador

do seguro

poderá

no entanto prceder

à

rtronstibJição do rspetìvo Gpitàl sguro, pagando o prémio
complementar correspondente.

Segura ou ao Beneficiário

indicado nas Condições Particulares enquanto subsìstir o
internamento em hospital ou clíniG, por um período não
superior a trezentG e s*nta (360) dias a contar da data
em que a

R$onstituição de Capital Scgurc

Épital seguro garantido ao abrigo desta cobertura fìcrá, após
a ocorrência de um sinistro, automaticamente reduzido do
montante corEpondente às indemnizôções pagas, até ao termo
da anuidade em cuEo, sm que haja lugar a devolução de

Artigo Únlco - Âmbito da GaÍantia

Segura tiver sido lnternada.

Artigo Unico - Ambito da Garantia
Conforme previsto no aítjgo 2.o das Condições Gerais, o
segurador garantirá, nos termos a seguir previstos e até
valoG fiËd6 nas Condições Particular6, o pagàmento
dâs d6p€s com o funeÍal da Pesw Segura.

ac

DESDESAS DE TRATAME]{NO E REPATRIAilEN|TO
ART. 1.o -

Âmbito da GaEntia

Conforme prryisto

no artìgo 2.o das Condiçõ$ Geraìs, o
segurador garanürá em relação às Pesws Seguras
identificdas, nos termos a seguir previstos e até aos valoË
Condiçõ€s ParticulaË, o @mbolso das

o reemboho das despess acima gaEntidas será feito a quem
demonstrar ter pago as msmas, contÊ entrega da respetiva
documentação compÍovativa.

Íindos nas

Nota; Para efeitG do aÍtigo 37.o do Regime lurídico do Contrato de S€gurc (Ol72l2OOA, de 16/04) salientamc a
importância do texto asinalado a negÌito.
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