CERTIFICADO DE SEGURO DA APÓLICE PTBST100693
Programa Internacional da Universidade do Porto
GRUPO 1 – PAISES NÃO EUROPEUS
TOMADOR DO SEGURO: UNIVERSIDADE DO PORTO
SEGURADO:
DATA DE NASCIMENTO:

DOC. IDENTIF. / PASSAPORTE:

NACIONALIDADE:

DATA INÍCIO COBERTURA:

PAÍS DE DESTINO:

DATA TERMO COBERTURA:

A cobertura de cada segurado terá início no momento em que este deixe o seu lugar de residência habitual para iniciar a viagem para o
país no qual decorrerão os estudos no âmbito do programa internacional e terminará quando o segurado retorne ao seu local de
residência habitual, uma vez terminados os estudos do referido programa internacional; entende-se que realiza o trajecto directo desde o
lugar onde tenha frequentado estes estudos até ao seu local de residência habitual. Em caso de prorrogação da sua estadia após o fim
do programa, a cobertura permanecerá valida até que ocorra uma das seguintes situações: até um máximo de dois (2) meses ou até que
regresse à sua residência habitual.
A cobertura é extensiva aos acidentes e ocorrências que o segurado possa sofrer, segundo as garantias da presente apólice, durante a
sua estadia no país onde decorrem os estudos do programa internacional, bem como qualquer viagem de ida e volta, incluindo as
possíveis estadias temporárias do segurado no seu lugar de residência habitual, sempre que tais estadias não decorram por períodos
superiores a quatro (4) semanas consecutivas e na medida que a estadia temporária esteja relacionada com uma visita à sua família, a
férias ou se o segurado for repatriado para o seu lugar de residência habitual ou de origem como consequência de doença ou acidente.

GARANTIAS
Morte por acidente

9.000,00 Euros

Invalidez permanente absoluta para qualquer profissão por acidente

75.000,00 Euros

Invalidez permanente parcial por acidente, conforme tabela e com base em

15.000,00 Euros

Despesas médicas por doença ou acidente

Ilimitada

Despesas odontológicas urgentes como consequência de um acidente

Ilimitada

Despesas odontológicas urgentes por causa diferente de acidente, até um limite máximo anual de

250,00 Euros

Repatriamento ou transporte sanitário do segurado por doença ou acidente

Ilimitada

Repatriamento ou transporte do segurado falecido, incluindo as despesas de enterro, funeral e caixão

Ilimitada

Bilhete de ida e volta, assim como alojamento para um máximo de dois familiares por falecimento, doença grave
ou acidente grave do segurado, até
Regresso antecipado por falecimento, doença grave ou acidente grave de um familiar
Responsabilidade civil privada

7.500,00 Euros
Ilimitada
1.000.000,00 Euros

Despesas de assistência jurídica

5.000,00 Euros

Perda e/ou roubo de documentos

Incluída

Localização de bagagem

Incluída

Perda de bagagem; 300,00 Euros por pacote e máximo dois (2) pacotes, até um máximo de
Serviços adicionais:
- Envio de medicamentos
- Transmissão de mensagens urgentes

600,00 Euros
Incluída

EXTRACTO DAS CONDIÇÕES DA APÓLICE
APOLICE PTBST100693

Programa Internacional da Universidade do Porto
GRUPO 1 – PAISES NÃO EUROPEUS
DEFINIÇÕES GENERAIS
Para efeitos do presente contrato, entende-se por:
ACIDENTE: Facto fortuito, externo, violento e alheio
à intenção do Segurado que lhe cause lesão corporal.
Também se considera acidente garantido pela Apólice:
 As infecções causadas directamente por um acidente
coberto pela Apólice.
 Intoxicações e lesões resultantes da ingestão
acidental de produtos tóxicos ou substâncias
corrosivas excepto os envenenamentos causados por
qualquer tipo de estimulantes.
 A asfixia por gases ou vapores com excepção da
asfixia causada pelo uso de qualquer estimulante.
 O
afogamento
e
doenças
infecciosas
como
consequência de quedas acidentais na água ou num
líquido infectado.
 O congelamento, o calor ou a insolação, assim como
a perda da consciência e a fadiga resultantes de
naufrágio,
aterragem
forçada,
o
colapso,
avalanches e as inundações.
 Qualquer entorse, deslocação, ruptura muscular ou
do tendão, causados por um acidente que provoque
uma lesão interna e cuja natureza e localização
possa ser medicamente estabelecida.
 Lesões físicas como consequência de agressões ou
ataques contra a vida do Segurado, a menos que se
demonstre
que
o
Segurado
haja
participado
activamente
nas
actividades
das
que
tenha
resultado
vítima,
seja
como
autor
ou
como
instigador.
 Os acidentes derivados da prática como praticante
amador de qualquer desporto, excepto quanto a
desportos que impliquem risco aéreo. Em qualquer
caso fica excluído qualquer caso de competição.
Não se consideram acidentes cobertos pela Apólice:
 O desenvolvimento e/ou a aparição de qualquer tipo
de hérnia
 Vírus de Imunodeficiência Humana (VIH) ou qualquer
outra
forma
de
vírus
do
Síndrome
de
Imunodeficiência Adquirida (SIDA).
DOENÇA: Para efeitos do presente contrato entende-se
por doença, qualquer alteração da saúde que possa
ser medicamente confirmada.
Ficam excluídas:
 As doenças, acidentes e/ou defeitos congénitos ou
de
qualquer
natureza,
que
existam
com
anterioridade à data de entrada em vigor deste
contrato. Esta disposição também é aplicável no
caso de o contrato voltar a entrar em vigor
decorrido um período de suspensão e no caso de
ampliação da Apólice de seguro e/ou aumento dos
capitais segurados.
 Tratamentos estéticos ou similares
 As
doenças
mentais
ou
nervosas,
neuroses,
psicoses,
curas
de
repouso
ou
tratamentos
similares
que
requeiram
uma
estadia
numa
instituição psiquiátrica, em centro psiquiátrico
de um hospital ou noutra instituição que seja
principalmente uma casa de repouso, um local de
convalescença ou una instituição especializada no
tratamento de alcoolismo, dependência de drogas,
doenças mentais ou asilos.
 Qualquer doença profissional, sempre que assim o
determine um Organismo Competente.
 Qualquer doença que seja atribuível a infecção do
organismo
dos
Segurados
pelo
Síndrome
de
Imunodeficiência Adquirida (o vírus da SIDA),
sejam quais forem as suas consequências;
 Vírus de Imunodeficiência Humana (VIH) ou qualquer
outra
forma
de
vírus
de
Síndrome
de
Imunodeficiência Adquirida (SIDA).
MÉDICO: Pessoa física autorizada legalmente para
exercer a medicina em virtude de título reconhecido,

sempre conforme à legislação vigente no país em que
a exerça.
HOSPITAL: Instituição legalmente autorizada para o
tratamento médico de doenças ou Lesões corporais,
proporcionando
de
forma
continuada
assistência
médica e de enfermagem 24 horas por dia para o
cuidado
de
doentes
ou
lesionados.
Não
se
considerarão Hospitais para efeitos desta garantia,
as casas de repouso, hotéis, asilos, casas para
convalescentes,
psiquiátricos
ou
instituições
dedicadas
ao
internamento
ou
tratamento
de
toxicodependentes ou alcoólicos.
MEDICAMENTOS: Os medicamentos que só se obtêm com
receita médica entregue por um médico.
ESTRANGEIRO: qualquer país, com excepção do país
onde o Segurado tenha a sua residência habitual.
FAMILIARES: Para efeitos da presente Apólice,
consideram-se familiares do Segurado, a seu cônjuge
ou parceiro, ao Pessoa que como tal conviva
permanentemente com Segurado, ou de algum dos seus
ascendentes ou descendentes de primeiro ou segundo
grau de consanguinidade (pais, filhos, avós, netos),
de um irmão ou irmã, cunhado ou cunhada, genro, nora
ou sogros.
TERCEIRO: Considera-se por Terceiro qualquer Pessoa
física ou legal distinta:
a) Do Tomador do Seguro e do Segurado.
b) Dos cônjuges, ascendentes ou descendentes do
Tomador do Seguro e do Segurado.
c) Dos familiares do Tomador do Seguro e do Segurado
não incluídos na alínea b) anterior, sempre que
convivam com eles.
d) Também
não
se
consideram
Terceiros
os
assalariados e Pessoas que dependam do Tomador do
Seguro ou do Segurado, quando o Sinistro ocorra
no âmbito daquela dependência.
DEFINIÇÃO DAS GARANTIAS
Morte por acidente
Se como consequência de um Acidente coberto pela
Apólice
se
produza
a
Morte
do
Segurado,
imediatamente ou dentro do prazo de três anos
contados da data da sua ocorrência, a Companhia
abonará
ao
Beneficiário
a
Soma
Garantida
especificada nas presentes Condições.
Invalidez Permanente Absoluta e Parcial por acidente
Se em consequência de um Acidente coberto pela
Apólice se produzir a invalidez permanente absoluta
do Segurado, imediatamente ou dentro de três anos a
contar da data do acidente, a Companhia abonará a
Soma Garantida indicada nas presentes Condições.
Para efeitos desta garantia aplicar-se-ão os graus
de invalidez segundo as definições descritas mais
abaixo:
 Invalidez Permanente Absoluta: A situação em que o
Segurado fique incapacitado por completo para
realizar qualquer profissão ou ofício.
 Invalidez
Permanente
Parcial:
Neste
caso
a
Companhia abonará as percentagens sobre a Soma
Garantida que se especificam nas Condições da
Apólice, conforme tabela incluídos no mesmo.
Faz-se expressamente constar que a Soma Garantida
para as garantias de Morte, Invalidez Permanente
Absoluta e Invalidez Permanente Parcial se reduzirá
a 50% dos limites estabelecidos mais acima, quando o
acidente tiver ocorrido ao Segurado, sendo este
condutor
ou
passageiro
de
qualquer
ciclomotor/motociclo superior a 50cc.
Despesas médicas por doença ou acidente
A Companhia cobrirá as despesas de tratamento que
sejam indispensáveis para o total restabelecimento
do Segurado, em consequência de uma doença ou
acidente cobertos pela Apólice.
Por despesas de tratamento entende-se o seguinte:
 Despesas Médicas

 Despesas
farmacêuticas,
sempre
que
sejam
prescritas por um médico
 Hospitalização, por um máximo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco dias)
 Intervenções Cirúrgicas
 Exames médicos, sempre que estes sejam prescritos
por um médico
 Despesas de transporte em ambulância até ao lugar
onde o Segurado deva receber o tratamento médico.
Em nenhum caso se abonarão os gastos de qualquer
transporte público (táxi, autocarro, Metro, etc.)
 Os gastos da primeira prótese, como consequência
de um acidente coberto pela Apólice
 As despesas de enfermagem e de hospital por
gravidez e parto. A Companhia toma a seu cargo os
gastos, tanto da mãe como do filho. Ficam
igualmente incluídas as despesas com ambulâncias,
quando tal for medicamente necessário e assim seja
recomendado pelo médico.
 A Companhia cobrirá as despesas em caso de aborto
voluntário, na medida em que tal seja medicamente
necessário e recomendado por um médico, bem como
no caso de que a gravidez seja consequência de uma
violação. Esta garantia será efectiva única e
exclusivamente quando a interrupção da gravidez se
leve a cabo num hospital, tal como definido na
presente Apólice.
 Fisioterapia. A Companhia assume as despesas de
tratamento por um fisioterapeuta, sempre que o
tratamento haja sido prescrito por um médico; até
ao máximo de 12 (doze) visitas e/ou durante um
período máximo de 12 (doze) meses a contar da data
do acidente ou da doença. Ficam excluídas:
o Aulas de terapia da fala
o Terapia ocupacional
o Ginástica durante a gravidez e, para a mãe,
depois do nascimento do filho
o Massagem desportiva
o Despesas relacionadas com o aluguer ou compra de
aparelhos.
 Psicoterapia A Companhia assume as despesas de
tratamento por um psiquiatra ou um psicólogo, na
medida em que este tratamento seja prescrito e
recomendado por um médico, até ao máximo de 9
(nove) Consultas e/ou durante um período máximo de
12 (doze) meses subsequentes ao acidente ou à
doença.
Despesas odontológicas urgentes em consequência de um
acidente
A Companhia assumirá o custo de qualquer tratamento
odontológico de urgência que ocorra ao Segurado como
consequência de um acidente coberto pela Apólice.
O limite para esta garantia é fixado em 100% dos
gastos em que o Segurado haja incorrido nos 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias seguintes à data
do acidente.
Incluem-se na presente garantia:
 Os honorários de dentista
 As despesas com radiografias feitas com relação
este tratamento, sempre que sejam prescritas pelo
dentista
 As despesas farmacêuticas, sempre que prescritas
pelo dentista
 As despesas com a reparação ou substituição de uma
prótese ou de elementos artificiais da prótese,
sempre que tal se deva a uma prescrição médica.
Despesas odontológicas urgentes devidos a uma causa
diferente de acidente
A Companhia assumirá o custo de qualquer tratamento
odontológico de urgência em que o Segurado haja
incorrido,
em
consequência
de
qualquer
facto
diferente de um acidente, até ao máximo estabelecido
na presente Apólice.
Incluem-se na presente garantia e tendo em conta o
limite fixado na presente Apólice, limite que se
refere a todos os conceitos adiante indicados:
 Os honorários do dentista
 As despesas com radiografias feitas com relação a
este tratamento, sempre que sejam prescritas pelo
dentista

 As
despesas
farmacêuticas,
sempre
que
sejam
prescritas pelo dentista
 As despesas com a reparação ou substituição de uma
prótese ou de elementos artificiais da prótese,
sempre que tal se deva a uma prescrição médica.
Repatriamento ou transporte sanitário do Segurado por
doença ou acidente
A Companhia procederá ao transporte, com cuidados
médico-sanitários se for necessário, do Segurado que
haja sofrido um acidente ou doença grave no decurso
de uma viagem e quando assim o decida o médico da
Companhia, em colaboração com aqueles que trate o
Segurado no lugar de ocorrência dos eventos danosos,
até ao Centro Hospitalar mais próximo.
Caso haja lugar a hospitalização, quando e se tal
for necessário, a Companhia realizará o subsequente
transporte até ao domicílio ou residência do
Segurado.
Somente as considerações de índole médica: urgência,
condição do doente ou acidentado e sua aptidão para
viajar, bem como circunstâncias tais como condições
climatológicas, distância, etc., constituirão o
critério para determinar se o transporte deve
efectuar-se, para onde e por que meio e em que
condições. Como seja avião-ambulância, avião de
linha regular, cama carro(veículo de transporte de
doentes), ambulância, UTI móvel, etc.
O avião-ambulância só será disponibilizado na Europa
e Países limítrofes banhados pelo Mediterrâneo.
Repatriamento ou transporte de Segurado falecido
Em caso de falecimento de um Segurado, a Companhia
organiza o transporte dos seus restos mortais e
assume os seguintes gastos:
 Ou, os gastos ocasionados pelo transporte dos
restos mortais para o país onde o Segurado tinha o
seu lugar de residência habitual, incluindo o
custo de caixão (modelo simples) necessário para o
transporte.
 Ou, o custo com o enterro ou com a cremação, no
lugar
onde
haja
ocorrido
o
falecimento
do
Segurado, bem como os gastos de viagem desde esse
lugar até ao país onde o Segurado tinha o seu
lugar de residência habitual.
Faz-se constar expressamente que a presente garantia
surte
efeito
independentemente
da
causa
de
falecimento do Segurado, incluindo o suicídio.
Neste último caso (suicídio), a garantia fica
limitada a:
 Ao custo do caixão até um máximo de 1.500 (mil e
quinhentos) Euros
 Ao custo da repatriamento, enterro ou cremação,
até um máximo de 5.000 (cinco mil) Euros.
Bilhete de ida e volta, assim como alojamento para um
máximo de dois familiares em caso de falecimento,
doença grave ou acidente grave do Segurado
Em caso de falecimento do Segurado ou se o Segurado
dever ser hospitalizado, como consequência de um
risco coberto pela Apólice, por tempo superior a 7
(sete) dias, a Companhia assumirá o custo de dois
bilhetes de ida e volta em comboio (primeira classe)
ou avião (classe turista) para que dois familiares
acudam ao Segurado hospitalizado ou, se for o caso,
acompanhem os restos mortais do Segurado falecido.
De igual modo a Companhia assumirá as despesas de
alojamento durante um máximo de 3 (três) dias, para
os citados dois familiares.
Em qualquer caso, o limite máximo para esta garantia
é fixado em 7.500 (sete mil e quinhentos) Euros
Regresso antecipado por falecimento, doença grave ou
acidente grave de um familiar
Se o Segurado dever interromper a sua viagem por
falecimento, doença grave ou acidente grave de
cônjuge, ascendentes, descendentes ou colaterais em
primeiro grau, a Companhia assumirá os gastos
adicionais de viagem e alojamento, realizados
exclusivamente com o fim de chegar ao seu lugar de
residência habitual.
Do mesmo modo, a Companhia assume o custo com as
possíveis
viagens
adicionais
e
despesas
de
alojamento no destino original.

Responsabilidade Civil privada
A Companhia toma a seu cargo a Responsabilidade
Civil que possa ser assacada ao Segurado, de acordo
com a Lei, como consequência de danos e prejuízos
causados involuntariamente a Terceiros, por factos
que derivem do risco identificado na Apólice.
Sempre dentro dos limites fixados nas presentes
Condições, correrão por conta da Companhia:
 O pagamento aos lesados ou aos titulares dos seus
direitos ao ressarcimento as indemnizações a que a
Responsabilidade Civil do Segurado dê lugar.
 O pagamento das custas, honorários de Advogados e
Solicitadores
e
demais
gastos
inerentes
ao
Sinistro, que serão satisfeitos na mesma proporção
existente entre a indemnização que a Companhia
deva satisfazer, de acordo com o previsto na
Apólice, e o montante total da Responsabilidade do
Segurado pelo Sinistro. A Companhia assumirá os
referidos gastos tanto contra reclamações fundadas
como
infundadas,
sempre
que,
caso
tenham
fundamento, estivessem garantidas pelo Seguro.
 A constituição de fianças judiciais exigidas ao
Segurado para assegurar a sua Responsabilidade
Civil ou a sua liberdade provisória.
Caso as indemnizações que a Companhia venha a ser
obrigada a satisfazer por danos Pessoais e materiais
excedam o limite Segurado, terão absoluta prioridade
as indemnizações fixadas para danos Pessoais.
A Companhia não responderá pelo pagamento de multas
ou
outras
sanções
pecuniárias
nem
pelas
consequências da falta do seu pagamento; e as
fianças que, em cumprimento do estabelecido na
Apólice se hajam de constituir, não serão em nenhum
caso destinadas a afiançar o pagamento de tais
multas ou sanções. Correm por conta do Segurado,
como franquias, as importâncias ou percentagens que,
sobre as indemnizações, hajam sido acordadas nas
Condições Particulares da Apólice.
Em qualquer caso estabelece-se uma franquia de
125,00 (cento e vinte e cinco) Euros, para qualquer
dano que não seja corporal e entende-se por franquia
o montante que não é assumido pela Companhia por
cada Sinistro de danos materiais.
Despesas de Assistência Jurídica
A Companhia toma a seu cargo, até ao limite fixado
nas presentes condições, os gastos com a defesa do
Segurado em que este incorra como demandado, em caso
de litígio que comprometa a sua responsabilidade
frente a Terceiros.
Ou seja, a Companhia cobre ao Segurado, até ao
limite fixado nas presentes condições, os gastos com
a
assistência
legal
a
este
no
estrangeiro,
relativamente a:
 Recuperação do dano material ou imaterial, sofrido
pelo Segurado como consequência de um dano físico
ocasionado por um Terceiro legalmente responsável.
 Defensa legal do Segurado quando seja condenado
pelos tribunais por responsabilidade civil nos
termos das leis do país em que se encontre por
motivo dos seus estudos ao abrigo do programa
“Erasmus Mundus”, por danos infligidos a Terceiros
ou por violar involuntariamente as leis locais.
A cobertura da presente garantia é extensiva aos
gastos para a defesa do Segurado, de investigação,
de advogados, testemunhas e peritos.
O limite para a presente garantia é o que consta das
presentes Condições, sendo diverso no caso de se
tratar de Assistência Jurídica ao Segurado, na
Europa ou em qualquer outro lugar.
Perda e/ou roubo de documentos
Em caso de perda, roubo ou destruição involuntária
dos “documentos de viagem” do Segurado no decurso da
viagem, a Companhia intervirá para ajudá-lo nas
medidas necessárias ao seu restabelecimento.
Para efeitos da presente Apólice entende-se por
"documentos de viagem": Passaporte, Visto, Bilhetes
de Viagem, Cheques, Cartões Bancários ou de Crédito,
Carta de condução, bem como qualquer outro documento
relativo a veículos tais como Apólice de seguro,
documentos de registo, etc.

Localização de bagagens.
No caso de perda total ou parcial das bagagens e/ou
efeitos pessoais, devido ao transporte, danos,
incêndio ou roubo, e sempre que o transporte seja em
avião, barco, comboio ou autocarro, a Companhia
prestará assistência à denuncia e reclamação dos
factos, e nos esforços de busca e localização.
Perda de bagagens; 300,00 Euros por pacote e máximo
dois pacotes.
A Companhia pagará, em caso de perda total ou
parcial
das
bagagens
e/ou
efeitos
pessoais
facturados, uma indemnização de até 300,00 Euros por
pacote e um máximo de 600,00 Euros, que será sempre
acrescida à recebida por parte da companhia de
transporte e com carácter complementar, devendo
apresentar-se, para proceder à cobrança da mesma, o
justificante
de
ter
recebido
a
indemnização
correspondente do transportador.
Serviços adicionais

− Envio de medicamentos: Em caso de necessidade para
o Segurado deslocado, a Companhia procura e envia
com a maior urgência possível os medicamentos
necessários e não disponíveis “in situ”, sempre
que estes hajam sido prescritos por um médico. O
custo do próprio medicamento corre por conta do
Segurado caso tenha cobertura sob a Garantia de
Despesas Médicas, incluída na presente Apólice.

− Transmissão

de mensagens urgentes: Perante a
impossibilidade de transmitir uma mensagem urgente
por parte do Segurado ao Tomador do Seguro, por
motivos totalmente alheios à vontade de ambos, a
Companhia encarregar-se-á de lha fazer chegar.
EXCLUSÕES:
EXCLUSÕES
(relativas
às
Garantias
de
Morte
e
Invalidez Permanente):
Ficam excluídas da cobertura das garantias de Morte
e
Invalidez
Permanente
por
Acidente
as
consequências de:
 Factos atribuíveis a uma alteração física ou
mental dos quais o Segurado seja a vítima.
 Qualquer acidente que ocorra estando o Segurado
sob a influência de bebidas alcoólicas, drogas,
estupefacientes,
psicotrópicos,
estimulantes
e
outras substâncias análogas. Para a determinação
da referida influência, independentemente do tipo
de acidente de que se trate, atender-se-á aos
limites fixados pela legislação aplicável em
matéria de circulação de veículos a motor e
segurança
rodoviária
no
momento
da
sua
ocorrência.
 Qualquer
Acidente
que
seja
provocado
intencionalmente
pelo
Segurado,
suicídio
ou
qualquer lesão auto infligida.
 Guerra declarada ou não, sendo que neste caso os
Segurados terão cobertura na apólice durante os 14
dias
seguintes
ao
início
das
hostilidades.
Igualmente serão excluídos os tumultos civis,
rebeliões, sequestro, lei marcial ou quarentena e
a
sua
proclamação,
assim
como
os
actos
terroristas.
 Derivadas da utilização voluntária, por parte do
Segurado de armas de fogo ou qualquer tipo de arma
cuja posse esteja proibida.
 Radiações ou efeitos da energia nuclear.
 Qualquer actividade profissional do Segurado.
 A participação activa do Segurado em delitos ou a
resistência deste ao ser detido.
EXCLUSÕES (relativas às Garantias de Despensas
Médicas e Odontológicas):
Além das exclusões relativas às prestações de Morte
e Invalidez Permanente, também estão excluídos da
cobertura do presente contrato:
 As despesas que razoavelmente eram de esperar
anteriormente à viagem de formação, em virtude do
Programa Internacional e objecto do presente
contrato.
 Hérnias de qualquer natureza.
 As despesas com tratamentos que possam ter lugar
até depois do regresso ao país onde o Segurado

tenha o seu lugar de residência habitual e sempre
que medicamente se justifique.
 Qualquer despesa odontológica que não seja de
urgência.
 As despesas relacionadas com a gravidez quando
esta seja superior a 6 (seis) meses de gestação no
momento do início da viagem desde o lugar de
residência habitual para participar no Programa
Internacional.
EXCLUSÕES (relativas à garantia de Responsabilidade
Civil)
 Por danos sofridos pelos bens que, por qualquer
motivo (depósito, uso, manipulação, transporte ou
outro), estejam em poder do Segurado ou de pessoas
de quem este seja responsável.
 Por danos derivados de factos de guerra civil ou
internacional,
motim
ou
tumulto
popular,
terrorismo, terramotos e inundações e outros
eventos extraordinários.
 Por danos e prejuízos derivados de descarga,
dispersão, escape ou fuga de fumo, vapores,
fuligem, gases, substâncias ácidas ou alcalinas,
produtos químicos em qualquer estado, materiais de
resíduo e outros irritantes, contaminantes ou
poluentes na terra, atmosfera ou qualquer curso,
caudal ou massa de água.
 Pelos danos derivados de fusão ou fissão nuclear,
radiação ou contaminação radioactiva.
 Por danos que devam ser objecto de cobertura por
um Seguro Obrigatório.
 Por danos derivados do uso e circulação de
veículos a motor ou dos elementos rebocados ou
incorporados nos mesmos, de embarcações de vela ou
motor, de aeronaves, de animais de montar
que
possam pertencer, ser dirigidos ou custodiados
pelo Segurado ou pessoas das quais seja civilmente
responsável.
 Por danos causados por qualquer artefacto, nave ou
aeronave destinado à navegação ou sustentação
aquática ou aérea.
 Por danos ou prejuízos causados por uma actividade
ou titularidade jurídica distinta da que constitui
o risco identificado na Apólice.
 Por danos causados por má fé do Segurado.
 Por
perdas
económicas
que
não
provenham
directamente de um dano material ou corporal
sofrido pelo reclamante das referidas perdas.
 Por pactos contratuais, na medida que agravem a
responsabilidade legal do Segurado, assim como
reclamações dirigidas a obter o cumprimento de
contratos
ou
uma
prestação
substitutiva
dos
mesmos.

 Por prestação de serviços ou realização de
trabalhos,
tais
como
projectos,
pareceres,
intervenções, assessoria ou outros próprios de
profissionais facultativos.
 Por uso, posse, manipulação, armazenamento ou
transporte de substâncias corrosivas, tóxicas,
inflamáveis
ou
explosivas,
à
excepção
das
destinadas
a
dar
serviço
à
actividade
que
constitua o risco segurado.
 Por danos ocasionados a aviões, aeronaves ou
aparelhos de sustentação aérea.
 Por asbestose ou outras doenças produzidas ou
agravadas por asbestos ou objectos ou substâncias
que o contenham.
 Pelos
danos
cuja
ocorrência
seja
altamente
previsível ou eventualmente aceite ao escolher-se
um determinado método de trabalho, com o fim de
reduzir o seu custo ou apressar a sua execução, ou
este seja realizado por indivíduos ou empresas que
careçam da licença fiscal ou autorização legal
correspondente.
 Os danos que possa ocasionar o Segurado durante ou
como motivo de caça.
 Os danos materiais ocasionados pelo incêndio,
explosão
ou
água
se
ocorrerem
em
locais
propriedade ou arrendados pelo Segurado.
 Os desportos perigosos: alpinismo, espeleologia,
boxe,
pólo,
karaté,
futebol
americano,
paraquedismo, pilotagem de avião, voo sem motor,
asa delta, ultra ligeiros motorizados, mergulho.
 Todas as consequências de compromissos contratuais
assumidos pelo Segurado.
 As multas e sanções.
As indemnizações judiciais impostas por sentença
judicial, habitualmente denominadas "PUNITIVA" ou
"EXEMPLARY DAMAGES" e geralmente definidas como
indemnizações
complementares
da
reparação
do
prejuízo real, que possam ser concedidas às vítimas
pelos
tribunais
de
Estados
Unidos
ou
Canadá
considerando
que
o
autor
do
dano
teve
um
comportamento
"anti-social"
ou
"mais
que
negligência” ou também "ignorando voluntariamente as
suas consequências".
BENEFICIÁRIOS:
A pessoa singular ou colectiva com direito a receber
as indemnizações que, caso não haja designação
expressa, serão as pessoas referidas nas normas de
direito sucessório da legislação civil portuguesa,
pela ordem de preferência aí definida.Para as
restantes
garantias
cobertas
pela
apólice,
o
beneficiário será o próprio Segurado.

AVISO DE SINISTRO:
Caso se produza um sinistro (acidente, doença or qualquer cobertura da apólice) o Segurado deverá contactar a
Companhia através do serviço telefónico do Centro de Emergências (+34 91 572 82 17) e solicitar tipo de
assistência que necessita (24 horas, cobro revertido) indicando as seguintes informações:

Nº Apólice

Descrição do incidente
Uma vez que o pedido de assistência, o Centro de Emergência solicitar documentos e organizar o serviço.
Este certificado é apenas para fins informativos. Em caso de desacordo ou em caso de litígio, as condições da
apólice original, que pertence ao Tomador de Seguro, prevalecerá sobre outros documentos.

