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PRODUTO ISIC ASSUR 
Apólice 7.906.177

O QUE FAZER EM CASO DE SOLICITAÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO,  
DE REPATRIAMENTO, DE REGRESSO ANTECIPADO?

Quando estão em jogo as garantias Assistência de emergência (hospita-
lização, repatriamento e regresso antecipado, despesas adicionais), deve 
pedir uma intervenção na plataforma de Assistência da Companhia (MAPFRE 
ASSISTANCE/L’Européenne d’Assurances Voyages), cujos dados de 
contacto são os seguintes:
Do estrangeiro:
Tel.: 33 4 37 28 83 49 fax: 33 1 55 69 39 26
De França:
Tel.: 04 37 28 83 49 fax: 01 55 69 39 26
Email: sinistres@mapfre.com 

Queira munir-se das seguintes informações, na medida do possível:
• Nº de contrato de seguro.
• Tipo de contrato de seguro
• Apelido, nome do Segurado
• Data de cobertura
• Nº de telefone no estrangeiro

Caso esteja impossibilitado de telefonar ao assistente, conserve consigo 
o Nº da plataforma e o seu Nº de contrato para que os diversos serviços 
de emergência possam efetuar estas diligências no seu lugar.

Em caso de lesões corporais graves, a Companhia pode, sendo caso disso, 
através da sua equipa médica:
- em caso de doença ou ferimento, facilitar a sua admissão num centro 

médico especializado mais próximo do local do acidente ou da doença;
- Em caso de não poder ser tratado localmente, organizar e tratar da sua 

transferência para um centro médico melhor adaptado após acordo com 
o médico assistente e a equipe médica da Companhia; 

- Em caso de necessidades médicas constatadas pelo médico assistente 
e os médicos de Companhia, organizar e tratar do seu transporte para 
um hospital.

Nota:nem a Companhia nem as organizações de assistência de emergência 
serão responsáveis pela qualidade ou pelos resultados de um tratamento 
médico ou da não-obtenção de cuidados médicos pelo Segurado. 
As despesas suportadas pela Companhia ou pelas organizações de 
assistência de emergência decorrentes de circunstâncias não cobertas 
por esta apólice serão inteiramente suportadas pelo Segurado. 

O QUE FAZER EM CASO DE DOENÇA, DE ACIDENTE  
QUE NÃO NECESSITAM DE HOSPITALIZAÇÃO?

1 Vá ao médico de sua escolha, 
2	 Solicite-lhe	completar	o	questionário	médico,	no	qual	ele	especificará	o	

diagnóstico médico
3 Anexe as faturas originais 
4 Envie todos os documentos para o seguinte endereço:

KINOUSASSUR - Service Sinistres ISIC ASSUR
17 avenue Jeanne d’Arc - BP 50026 - 94111 Arcueil Cedex - France

Para qualquer dúvida sobre a preparação do seu dossier, pode contactar-
nos de segunda a sexta-feira pelo seguinte número: + 33.1.55.48.07.07 ou 
enviar um email para o seguinte endereço: info@isicassur.fr
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DESPESAS ADICIONAIS DE TRANSPORTE E ESTADIA 

Todos os pedidos de prestação de serviços devem ser feitos através dos 
serviços da Companhia. Deve entrar em contacto imperativamente com a 
plataforma de assistência para os números abaixo:
Do estrangeiro:
Tel.: 33 4 37 28 83 49 fax: 33 1 55 69 39 26
De França:
Tel.: 04 37 28 83 49 fax: 01 55 69 39 26

Estes são os custos relacionados com um prolongamento de estadia ou 
regresso antecipado devido a doença ou acidente. Para obter a cobertura das 
despesas adicionais de transporte e estadia, deve obter do médico assistente, 
uma declaração que ateste a necessidade de tais despesas e enviar sem 
demora para a Companhia os documentos que sejam requeridos. 

PERDA, ROUBO OU DANO DA BAGAGEM

OBRIGAÇÕES EM CASO DE SINISTRO

O Segurado deve obrigatoriamente respeitar as seguintes obrigações, sob 
pena de caducidade, salvo caso fortuito ou de força maior:
•	 Em	caso	de	perda	ou	dano	da	bagagem	confiada	a	uma	transportadora,	de	

roubo num hotel, solicite um relatório dos danos feito por um representante 
qualificado	 da	 transportadora	 ou	 hoteleiro	 (excluindo	 o	 representante	 do	
organizador da viagem). A falta de apresentação deste registo irá causar 
uma redução da indemnização correspondente ao valor pago ou a pagar a 
KINOUSASSUR a titulo de recurso que KINOUSASSUR deve ter de exercer 
contra a transportadora ou o hoteleiro,

• Além disso, em caso de roubo, apresentar sem demora uma queixa às 
autoridades da polícia do país de origem, mais próxima possível do lugar do 
delito,

• Enviar para KINOUSASSUR todos	os	justificativos	originais	da	reclamação:
- Recibo de entrega da reclamação, boletim de reserva da transportadora 

marítima, aérea, rodoviária,
- Constatação de danos,
- Inventário detalhado e cálculo de custos,
- Constatação de avaria, de irregularidade, bilhete de transporte e registo em 
caso	de	bagagem	extraviada,	perdida	ou	danificada,

- Orçamento de reparação ou faturas pagas, fatura de compra ou de origem.
• Se o Segurado recupera a totalidade ou parte dos objetos roubados 

ou desaparecidos, a qualquer momento, deve avisar imediatamente 
KINOUSASSUR.
- Se essa recuperação ocorre antes do pagamento da indemnização, deve 

recuperar a posse desses objetos e KINOUSASSUR indemnizará dos 
danos que eventualmente sofreram.

- Se essa recuperação ocorre após o pagamento da indemnização, ele 
pode decidir retomá-los contra reembolso do montante da indemnização 
recebida, sujeito a dedução dos prejuízos ou faltas. O Segurado tem 15 
dias para fazer a escolha. Após este período, KINOUSASSUR considerará 
que o Segurado optou pelo abandono.

• Os bens sinistrados que KINOUSASSUR indemniza ao Segurado tornam-se 
sua propriedade.

RESPONSABILIDADE CIVIL VIDA PRIVADA

A partir do momento em que cause um dano material ou pessoal de maneira 
não intencionada, deve entrar em contacto sem demora, máximo de 48 horas 
após a ocorrência do sinistro, com os nossos serviços, cujos dados de contacto 
são os seguintes:

KINOUSASSUR - Service Sinistres ISIC ASSUR
17 avenue Jeanne d’Arc - BP 50026 - 94111 Arcueil Cedex - France

Tel.: + 33.1.55.48.07.07
Email: info@isicassur.fr
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Nunca admita a sua responsabilidade de maneira espontânea e nunca faça 
promessas de indemnização sem o acordo expresso do serviço de sinistros, 
gestor do seu prejuízo.

NOTA ESPECIAL À ATENÇÃO DOS MÉDICOS E/OU ADMINISTRAÇÕES 
HOSPITALARES

O titular da apólice de seguro ISIC ASSUR está coberto por despesas médicas 
e hospitalares. O pagamento de despesas médicas é garantido na medida 
em que são aplicadas as condições de seguros e se nenhuma exclusão 
o impede. A Cobertura é avaliada em função das despesas suportadas em 
acidentes sofridos pelo Segurado durante o período de seguros e/ou doenças 
imprevistas sofridas durante este mesmo período. A Cobertura médica aplica-
se às despesas descritas no quadro de garantias. 

As despesas médicas suportadas pela contração de doenças sexualmente 
transmissíveis, danos devidos ao efeito do álcool e da droga, ao suicídio ou 
tentativas de suicídio e à exposição voluntária e desnecessária a riscos não 
estão cobertos. 

As despesas médicas derivadas de uma doença já declarada antes da 
subscrição do seguro não estão cobertas se: 
-	 a	viagem	foi	realizada	exclusivamente	ou	indiretamente,	a	fim	de	procurar	

tratamento médico,
- era previsível no momento da subscrição que iriam gerar-se despesas 

médicas durante o período de seguro.
- o Segurado já estava sob tratamento médico no momento da subscrição, e 

o tratamento deve ser prolongado durante o período de validade do seguro. 

Para evitar qualquer confusão a respeito da proteção, é aconselhável 
contactar-nos logo que possível, se as despesas médicas forem 
importantes

CONDIÇÕES GERAIS PRODUTO ISIC ASSUR

Apresentado pelo gabinete KINOUSASSUR SARL doravante o «Corretor», 
com capital de €7500, domicílio social no 17 avenue Jeanne d’Arc 94110 
Arcueil,	França	inscrito	no	RCS	(Registo	Comercial	e	Sociedades)	de	Créteil	
com o número 443.485.578, n.° ORIAS 07 007 539.

Segurado por: MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y 
Reaseguros, sociedade anónima de seguros ao abrigo do direito espanhol com 
um capital de 108.175.523,12 euros, cuja sede está em Carretera de Pozuelo 
No.52 Majadahonda - 28222 Madrid, Espanha, apresentados no âmbito da 
sua atividade, ao controlo das autoridades espanholas, Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, 44. 28046 Madrid, 
atuando	 para	 efeitos	 da	 presente	 Convenção	 através	 da	 sua	 filial	 francesa	
sediada em Le Quatuor, Bâtiment 4D - 16 avenue Tony Garnier ZAC Gerland 
69007 Lyon,França, inscrita no Registo Comercial e Sociedades de Lyon sob o 
número 413 423 682, e através do seu estabelecimento secundário em 31-33 
rue de la Baume, 75 008 Paris, Empresa regulada pelo Código dos Seguros.

O	Registo	de	 Intermediários	de	Seguros	 (L”Organisme	pour	 le	Registre	des	
Intermédiaires en Assurance - ORIAS), com sede no 1, rue Jules Lefebvre - 
75009 PARIS. Pode-se aceder livremente a este registo no Site www.orias.fr 

DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES DE SEGUROS 

Art 1 

DEFINIÇÕES 

Acidente: acontecimento repentino e inesperado que provoca de forma indireta 
e não intencionada por parte da vítima, um dano corporal ao Segurado, o qual 
deve	ser	certificado	por	um	médico.

Também se consideram acidentes: 
•	 As intoxicações agudas devido a uma exposição repentina e involuntária a 

qualquer substância líquida, sólida ou gasosa, diferentes das intoxicações 
provocadas por medicamentos ou produtos alérgenos. 
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•	 As infeções microbianas e as reações alérgicas se são devidas a uma 
queda involuntária à água ou qualquer outra substância, ou se é uma 
consequência de uma tentativa de salvar a uma pessoa, animal ou bem. 

•	 A ingestão ou a absorção repentina e involuntária de substâncias ou objetos 
por via alimentar, brônquios, olhos, canais auditivos, que provoquem danos 
internos, com exceção dos micróbios e produtos alérgenos. 

•	 As ruturas, lacerações e alongamentos de tecidos musculares e de 
ligamentos provocados por um acidente e cuja natureza e localização são 
determinadas por um médico. 

•	 A	asfixia,o	afogamento,o	congelamento,	a	insolação	e	impactos	térmicos.
•	 A exaustão, desnutrição, desidratação e queimaduras resultantes de 

circunstâncias imprevisíveis. 
•	 A infeção de uma ferimento ou a intoxicação do sangue devido a uma 

infeção microbiana, decorrentes de uma lesão corporal causada por um 
acidente coberto por este seguro. 

•	 As complicações ou agravamentos de um dano corporal acidental 
diretamente causado pelos primeiros auxílios ou um tratamento médico 
estritamente necessário.

Segurado: designa a pessoa física indicada nas Condições Especiais e que 
responde	às	condições	do	seguro.	Pode	beneficiar	da	garantia.	

Seguradora: «A Companhia»: MAPFRE ASISTENCIA - sob a denominação 
comercial de "MAPFRE ASSISTANCE/l’Européenne d’Assurance Voyages » - 
assistência e Seguradora do risco.

Bagagem: objetos	pessoais	(conteúdo	e	continente)	que	o	Segurado	transporta	
durante a sua estada. 

Contrato ou apólice: O presente contrato de seguro, regido pelo Código de 
Seguros,pelas Condições Gerais e pelas Condições Especiais. As Condições 
Especiais prevalecem sobre as Condições Gerais. 

Danos materiais: Danos que afetam à estrutura ou à substância da coisa e 
devem-se a um acontecimento garantido.

Danos corporais: danos que afetam à integridade física das pessoas.

Europa:	 Europa	 geográfica,	 incluída	 a	 Rússia	 até	 aos	 Urais,	 as	 ilhas	 e	 os	
países limítrofes situados em torno do mar Mediterrâneo, bem como Madeira, 
Canárias e Açores. 

Família em 1ºgrau:cônjuge, de direito ou de fato (residente	 na	 mesma	
direção),	progenitores,	irmãos	e	irmãs	e	filhos.	

Família em 2ºgrau: sogros, cunhados, cunhadas, avós e netos. 

Doença: qualquer alteração do estado de saúde constatado por uma autoridade 
médica competente

Doença Grave: Doença que requer hospitalização que, de acordo com a 
equipa médica da Seguradora, impede o Segurado de viajar ou continuar a sua 
viagem na data prevista.

Material osteo sintético:	 Peças	 ou	 partes	 em	 metal	 (ou	 outros	 materiais)	
utilizadas	para	fins	de	montagem	dos	ossos	quebrados	ou	de	consolidação	das	
articulações mediante uma operação cirúrgica.

Equipamentos ortopédicos ou ortótese: Partes anatómicas ou aparelhos 
utilizados para prevenir, substituir de maneira temporária ou permanente 
deformações	do	corpo	(muletas,	colares	cervicais,	cadeira	de	rodas,	etc.).

Parentes: marido,	esposa,	parceiro,	parceiro	de	 fato,	 filho,	progenitor,	avós,	
irmão, irmã, sogros, genro, nora, cunhado e cunhada.

Objetos de valor: Joias, objetos em metais preciosos, pérolas, pedras 
preciosas e relógios são garantidos apenas contra roubo e somente quando 
são entregues no cofre do hotel ou quando estão a ser usados pelo Segurado, 
equipamento	 fotográfico	(excluindo	 telemóveis),	cinematográfico,	 radiofónico,	
de gravação ou reprodução de som ou imagem, informático, bem como os 
respetivos acessórios são garantidos apenas contra roubo e apenas quando 
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eles estão a ser usados ou utilizados pelo Segurado

Mundo: todos os países.

País de Acolhimento: País	(s)	onde	(s)	é	feita	de	estadia.

País de Residência: Local de residência habitual do Segurado.

Período do Seguro: o período de validade do presente Contrato de seguro, tal 
como	se	define	no	artigo	5	das	Condições	Gerais.

Prémio: Valor a ser pago pelo Tomador em contrapartida das prestações do 
presente Contrato. 

Prótese: Qualquer componente de qualquer tipo que substitui de maneira 
temporária ou permanente todo ou parte de um órgão, tecido ou substância 
orgânica
Por exemplo, as partes mecânicas ou biológicas como as válvulas cardíacas, 
articulações	artificiais,	pele	sintética,	cristalino	 intra-ocular,	material	biológico	
(córnea),	substâncias	líquidas,	geles	e	substâncias	sintéticas	ou	parcialmente	
sintéticas que substituem humores orgânicos ou líquidos, sistemas de 
oxigenoterapia móvel, etc.

Sinistro: todas as consequências adversas de um acontecimento, de uma 
doença ou de um acidente, previstas pelas presentes Condições Gerais e que 
implica a aplicação de uma das garantias subscritas.

Desportos clássicos: Atividades COBERTAS
Qualquer desporto não enumerado como Desporto de Risco ou Desporto 
Perigoso

Desportos de inverno e de risco: Atividades COBERTAS se subscreveu 
a opção
Desportos de neve ou de gelo com exceção dos mencionados nos Desportos 
Perigosos	(Em	caso	de	ser	fora	de	pista,	a	cobertura	só	se	aplica	se	o	Segurado	
está acompanhado de um guia diplomado legalmente autorizado para exercer 
na área de esqui considerada); a escalada em rapel, o alpinismo até 3.000 
metros, a espeleologia, bicicleta de montanha fora de pistas e caminhos 
acondicionados, a canoagem, canoa em águas vivas, o rafting, o esqui náutico, 
o kite surf, o futebol americano, o rugby, a equitação, o mergulho até 40 metros, 
desportos náuticos de vela. 

Desportos Perigosos: Atividades NÃO COBERTAS
Desportos de combate e autodefesa, qualquer desporto que requeira o uso 
de uma arma, de fogo ou não; expedição em montanha para além dos 6500 
metros,	mergulho	em	águas	profundas	(+	40	metros),	navegação	em	solitário	
ou fora das águas territoriais, salto de esqui, escalada sem arnês, todos os 
desportos que implicam um veículo terrestre de motor, todos os desportos 
que	implicam	uma	aeronave	(avião,	planador,	asa	delta,	ultra-leve	motorizado,	
balão), paraquedismo e queda livre, qualquer atividade desportiva praticada a 
título	profissional	ou	semiprofissional,	prática	de	desportos	náuticos	de	motor	
e	treino	no	âmbito	privado	a	fim	de	participar	numa	competição	organizada	por	
uma	instância	desportiva	oficial.

Tomador: Pessoa jurídica ou física que tem capacidade jurídica para contratar 
e signatária das Condições Especiais. É responsável pelo pagamento do 
prémio e pode ser igualmente o Segurado.

Subscrição fora de prazo: a	 subscrição	 das	 garantias	 do	 contrato	 (exceto	
garantia despesas de anulação) é aceite a qualquer momento mediante um 
aumento do prémio. Aumento aplicado por um ano.
As garantias terão efeito após um prazo de carência de 8 dias posteriores 
à data de subscrição.

Terceiro: Qualquer pessoa física ou jurídica, exceto: o Segurado, pessoas 
próximas	tal	como	se	definiram	anteriormente,	pessoas	que	o	acompanham,	
pessoal, assalariado ou não, no exercício das suas funções, os empregadores 
ou pessoa autorizada.

Roubo: Subtração fraudulenta do bem alheio.
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CONDIÇÕES DE SEGURO 

Art 2

A entrada em vigor do contrato está subordinada ao pagamento do prémio. 
Pode ter a qualidade de Segurado qualquer pessoa física que, no dia da 
subscrição, tenha menos de 65 anos.

Nos termos do artigo L113-8 do Código de Seguros, qualquer ocultação 
ou declaração falsa intencionada supõe a nulidade da apólice de seguro. 

Art 3

Para conhecer as disposições especiais e as limitações próprias da cada 
cobertura,	 leia	 atentamente	 o	 capítulo	 EXCLUSÕES	 COMUNS	 A	 TODAS	
AS	 GARANTIAS	 E	 OU	 DE	 EXCLUSÕES	 ESPECIAIS	 A	 DETERMINADAS	
GARANTIAS. 

TERRITORIALIDADE

Art 4

Este seguro é válido, na condição de ter recebido o pagamento efetivo do 
prémio correspondente, nas regiões indicadas nas Condições Especiais, em 
concreto:

- Seja no mundo inteiro.
- Seja	 na	 Europa,	 incluída	 a	 Rússia	 até	 aos	 Urais,	 as	 ilhas	 e	 os	 países	

situados em torno do mar Mediterrâneo, bem como Madeira, Canárias e 
Açores.

Atenção: os Segurados não estão cobertos no seu País de Residência 
a não ser por uma estadia de 30 dias consecutivos na condição de que 
voltem ao estrangeiro no termo desse período.
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QUADRO DE GARANTIAS

GARANTIAS

INDEMNIZAÇÃO 
MÁXIMA	em	€

FÓRMULA	TODOS	OS	
RISCOS

A. DESPESAS MÉDICAS MONTANTES SEGURADOS POR CASO MÉDICO

No estrangeiro: doença, acidente, hospitalização 150 000€ 

Despesas dentais de emergência : 190€

Despesas dentais acidentais 420€

B. ASSISTÊNCIA MONTANTE SEGURADO POR EPISÓDIO 

Repatriamento em ambulância aérea DESPESAS REAIS

Despesas de transporte em caso de morte DESPESAS REAIS

Despesas de transporte de restos mortais e do membro da 
família que acompanha DESPESAS REAIS

Despesas de transporte em caso de morte de um familiar 
próximo DESPESAS REAIS

Despesas de busca e salvamento 12 000€ 

Despesas de estadia de um membro da família na sequência 
de	um	acidente	ou	doença	do	Segurado	(	indemnização	por	dia	
máximo 10 dias)

42€

Despesas de transporte de um membro da família na sequência 
de um acidente ou doença do Segurado DESPESAS REAIS

Prolongamento da estadia na sequência de um acidente ou 
doença indemnização por dia máximo 10 dias 42€

Custos de transporte em caso de prolongamento de estadia na 
sequência de um acidente ou doença DESPESAS REAIS

Entrega de medicamentos INCLUÍDO	

Despesas de transporte de pessoas que viajam com o 
Segurado	(máximo	5	pessoas) DESPESAS REAIS

C. ACIDENTE
Morte
Mortes durante o uso de moto, scooters, ciclomotores
Invalidez permanente

8 000€ 
2 500€
30 500€

D. RESPONSABILIDADE CIVIL VIDA PRIVADA

Danos corporais 
Danos materiais 
Franquia 

305 000€ 
15 250€

50€

E. DESPESAS JURÍDICAS  
	Despesas	jurídicas	e	adiantamento	de	fiança	(montante	por	
período do seguro)
 

3000€

F. BAGAGEM  

Continente e conteúdo 1 530€

Objetos de valor: 40% do capital Segurado 612€

 Franquia 50€

 Bens comprados localmente 230€

 Indemnização por atraso na entrega de mais de 24 h 230€

G. DESPORTOS DE INVERNO E DE RISCO

 Desportos de risco OPÇÃO

H. EXTENSÕES ESPECIAIS E.U.A. 

Especial	E.U.A	Despesas	de	maternidade	
Doenças psicológicas OPÇÃO
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ENTRADA EM VIGOR - DURAÇÃO DA APÓLICE - RENUNCIA

Art. 5 

Sob reserva do pagamento do prémio, as garantias são válidas durante o 
período indicado nas Condições Especiais. As garantias começam a aplicar-
se a partir do momento em que o Segurado abandonou o seu domicílio para 
dirigir-se ao local de destino da sua viagem e terminam quando regressa ao 
seu domicílio, ou na data de vencimento da apólice, segundo o que ocorra 
primeiro.

A data efetiva e a duração das garantias no que respeita à apólice devem 
corresponder às datas reais da viagem do Segurado. Esta apólice será 
automaticamente prolongada sem despesas adicionais se o Segurado não 
pode terminar a sua viagem na data prevista devido a uma doença ou um 
acidente,	ou	em	caso	de	força	maior	tal	como	a	definem	os	tribunais	franceses.	
Este prolongamento cessa a partir do momento em que o Segurado pode 
regressar ao seu domicílio, e tem uma validade máxima de 30 dias. Este 
prolongamento só é válido se o Segurado, antes de começar a sua viagem, 
tenha comprado um bilhete de regresso.

Nota: Este seguro é válido durante um máximo de 12 meses. No entanto, 
antes da data de vencimento da garantia em curso, a Apólice pode 
prorrogar-se, nos mesmos termos que a apólice inicial, com reserva do 
Acordo da Seguradora e do pagamento integral do prémio correspondente.
O Segurado, tendo aderido ao presente contrato por um período superior um 
mês, utilizando uma ou
várias técnicas de comunicação à distância, pode renunciar à sua adesão:

- Em caso de subscrição por telefone, depois de decorrido o prazo de 
renúncia de 14 dias naturais a partir da data de receção das Condições 
Gerais, considerando que foram recebidas 7 dias naturais após a data 
do telefonema durante o qual o Segurado deu o seu consentimento ao 
Contrato.

- Em caso de subscrição por Internet, depois do vencimento do prazo legal 
de renúncia de 14 dias naturais a partir da data de subscrição.

- Em caso de subscrição com a assinatura de um pedido de adesão após o 
termo do prazo legal de renúncia de 14 dias a contar da data da assinatura 
da subscrição e aplicação geral calendário.

-	 O	Segurado	deve	enviar	para	KINOUSASSUR	-Avenida	17	Jeanne	d'Arc	-	
Arcueil 94110-França,uma carta registada com aviso de receção, redigida 
por exemplo conforme o modelo seguinte:
«Eu abaixo assinado (a) (Sr./Sra. apelidos, nome, direção) declaro 
renunciar à minha adesão à apólice Isic Assur cujo número de referência é 
o (N. ° de apólice)».

Em (Data) assinatura"

Na condição de que a viagem não tenha começado, o Segurado será 
reembolsado da totalidade das quantias eventualmente pagas num prazo 
máximo de 30 dias naturais a partir da data de receção da carta de renúncia.

A partir do envio desta carta, do qual dará fé o selo de Correios, o contrato é 
considerado nulo e sem efeito.

RISCOS DE AVIAÇÃO, DE MOTO, DE MOTOCICLO E DE CICLOMOTOR

Art.6 

O Segurado está coberto durante as suas deslocações em avião, também 
em caso de rota alternativa, sempre que seja um passageiro registado de 
um voo regular.  A morte durante o uso de motos, motociclos e ciclomotores, 
ou de qualquer outro veículo de motor está coberto por este seguro no limite 
do	montante	 indicado	no	QUADRO	DE	GARANTIAS.	Não	estão	cobertos	os	
danos causados à moto, scooter ou ciclomotor que o Segurado tem alugado, 
emprestado ou propriedade.
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Prémio:

Art. 7 

O montante do prémio efetivo, indicado nas Condições Especiais, é pago 
antecipadamente no momento da subscrição. O prémio não será reembolsado 
se o Segurado termina a sua viagem ou a sua estadia antes do previsto.

SEGURO CUMULATIVO

Art. 8

Em conformidade com o artigo L 121-4 do Código de Seguros Francês, o 
Segurado deve declarar à Companhia qualquer caso de acumulação de 
vários seguros para o mesmo risco. Em caso de Sinistro, o Segurado pode 
enviar a sua reclamação à Seguradora de sua escolha. Esta garantia não pode 
substituir de forma alguma a da segurança social. 

OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

Art. 9

a. O Segurado deve tomar todas as medidas razoáveis para evitar os acidentes, 
as perdas ou os danos.

b. Em caso de emergência médica, hospitalização, repatriamento e regresso 
antecipado o Segurado deve entrar em contacto coma Companhia.

c.	Salvo	emergência	médica	devidamente	justificada,	o	Segurado	que	sofra	um	
Sinistro deve, sem demora e em qualquer caso, antes de suportar despesas:
-	 declarar	este	Sinistro	aos	serviços	de	KINOUSASSUR	sem	demora	e	em	

qualquer caso no prazo de cinco dias, e enviar os documentos requeridos, 
e cuja lista indicativa se facilita a seguir, em relação a cada uma das 
garantias.

- em caso de roubo avisar imediatamente a polícia e tomar todas as medidas 
convenientes para recuperar os bens roubados.

- fornecer todas as provas ou depoimentos que possa reunir sem despesas.
- se for o caso, submeter-se a todos os exames médicos que sejam 

solicitados,

d. Durante a subscrição o Segurado não deve prestar declarações falsas. 
Qualquer omissão ou inexatidão na declaração do risco será sancionada nas 
condições previstas pelos artigos L 113-8 e L 113-9 do Código de Seguros:

- a má-fé por parte do Segurado resultará na nulidade do contrato,
- Se não se estabelece a má fé do Segurado e/ou subscritor aplicar-se-á um 

aumento do prémio ou, em caso de Sinistro, uma redução da indemnização 
proporcional ao prémio pago em relação ao prémio que seria devido se o 
risco fosse declarado completamente. 

PAGAMENTO DAS INDEMNIZAÇÕES

Art. 10

As indemnizações devidas, depois da entrega de um expediente de declaração 
de sinistro completo em conformidade com as condições do Contrato, serão 
pagas num prazo de 15 dias a partir do acordo celebrado entre as partes ou da 
decisão judicial executória.  
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OBJETO DAS PRESTAÇÕES E DAS GARANTIAS

A. DESPESAS MÉDICAS 

Art. 11

Esta garantia cobre, no limite do custo máximo segurado indicado no artigo 
3, as despesas médicas estritamente necessárias. Esta cobertura só é válida 
nas regiões escolhidas e indicadas nas Condições Especiais para despesas 
suportadas durante o período de validade do seguro, e resultado de um 
acidente ou uma doença do Segurado. A garantia não é válida se o tratamento 
pode ser adiado até ao regresso do Segurado ao seu País de Residência, ou 
se pode ser reembolsado por outro organismo como as mútuas e a Segurança 
Social ou qualquer outra entidade de previdência. 

Entende-se por despesas médicas: 
•	 Todas as despesas ocasionadas pelos tratamentos médicos de emergência 

e estritamente necessários, dispensados por um médico ou um cirurgião 
oficial,	bem	como	todas	as	suas	prescrições,	exames	radiológicos	e	todas	
as despesas semelhantes diretamente relacionados com o tratamento 
médico. 

•	 Todas as despesas normais ocasionadas por um tratamento médico ou 
cirúrgico urgente, com exceção dos suplementos para quarto individual, 
durante todo o tempo necessário para o tratamento neste hospital. 

•	 As despesas de transporte para transportar o Segurado ao hospital mais 
próximo	caso	o	Segurado	esteja	fisicamente	incapaz	de	utilizar	um	meio	de	
transporte público. 

Leia as exclusões gerais e as exclusões especiais atentamente pois elas 
determinam as circunstâncias concretas nas quais tem direito a uma 
indemnização.. 

Art. 12 

Despesas Odontológicas :
O montante máximo da indemnização para as despesas dentais de emergência 
(dentição	natural)	está	indicado	na	secção	3.	Excluem-se	as	limpezas	bucais,	
check-up e outros tratamentos de rotina. Em caso de tratamento dental 
exclusivamente devido a um acidente sofrido durante o Período do Seguro, 
e não ocasionado por um deterioro posterior da dentição, o custo máximo da 
indemnização é o indicado no artigo 3. 

Considera-se um acidente unicamente quando o Segurado sofre também 
outros ferimentos corporais para os quais necessita de um tratamento médico 
ou hospitalar. As coroas, pontes e aparelhos dentais não são considerados 
dentição natural. 

Documentos a fornecer para as despesas de assistência médicas e 
odontológicas:
- Qualquer	 documento	 administrativo	 (fatura	 de	 despesas	 suportadas,	

relatório	policial	ou	de	bombeiros...)	que	justifique	o	acontecimento	que	
provocou as despesas médicas e hospitalares.

- Questionário médico preenchido pelo Segurado e pelo médico (fornecer 
sempre os documentos originais).

A Seguradora poderá reclamar em nome do Segurado as indemnizações 
às quais o Segurado tem direito em virtude do sistema geral da segurança 
social do País de Residência ou, se é aplicável, sistema semelhante 
particular ou qualquer organização ou sistema equivalente. Os montantes 
obtidos em virtude desta cobertura serão deduzidos daqueles a cargo 
da Seguradora. Quando viajar a países da União Europeia, o Segurado 
deve levar consigo o seu cartão sanitário europeu ou qualquer outro 
documento similar. Os montantes assumidos pela Seguradora, por 
qualquer regime de segurança social ou por qualquer outro organismo, 
não podem superar o custo de despesas realmente suportadas.
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EXCLUSÕES ESPECÍFICAS À GARANTIA DE DESPESAS MÉDICAS

Além das exclusões gerais mencionadas no artigo 28 e que se aplicam 
também à presente garantia são excluídos:

• As doenças preexistentes na data da entrada em vigor do 
Contrato, isto é, qualquer patologia que o Segurado conhece na 
data de entrada em vigor das garantias.

• As doenças que estão em tratamento médico no momento 
da partida, salvo agravamento imprevisível que requeira um 
tratamento de emergência.

• As doenças para as quais o Segurado recebeu tratamento 
durante os últimos 12 meses, se estas doenças não estão 
curadas na data da entrada em vigor do Contrato, à exceção 
das alergias, que estão cobertas em caso de recaída.

• As patologias: doenças mentais, nervosas, psicológicas 
• As vacinas
• As revisões e consultas médicas que não têm por objeto a cura 

ou a consolidação de uma doença.
• Os Contracetivos
• As consultas médicas relacionadas com a gravidez ou a 

maternidade.
• As doenças de transmissão sexual.
• As prescrições oftalmológicas (óculos, lentes de contacto).
• Os tratamentos de quiropraxia, osteopatia e acupuntura.
• Os tratamentos de emagrecimento ou rejuvenescimento, e mais 

de modo geral, qualquer tratamento de caráter estético. 
• Os tratamentos numa clínica privada quando é possível recorrer 

a um hospital público ou a uma clínica subvencionada.

B. ASSISTÊNCIA

Art. 13

1. REPATRIAMENTO EM AMBULÂNCIA AÉREA

Uma	ambulância	aérea	é	um	avião	fretado	especialmente	e	totalmente	equipado	
de	material	médico	com	assistência	médica	profissional.	Se	o	repatriamento	é	
feito	numa	linha	regular,	então	aplica-se	a	garantia	“Repatriamento	Sanitário”.

Esta garantia cobre exclusivamente as despesas estritamente necessárias de 
repatriamento em ambulância aérea para o País de Residência do Segurado 
internado num hospital no estrangeiro. As despesas de transporte de ida e 
volta ao aeroporto, e as despesas de acompanhamento médico também estão 
cobertas.

Esta garantia só se aplica se: 
- O repatriamento não pode ser feito de nenhuma outra maneira devido ao 

estado de saúde do Segurado. 
- O repatriamento tem por objetivo salvar a vida do Segurado e/ou prevenir 

o risco ou diminuir a importância de uma invalidez permanente. 
- A Seguradora deu o seu acordo prévio depois de uma consulta do médico 

assistente no estrangeiro. 

Em caso de recusa por parte do Segurado, a cobertura anular-se-ia de 
imediato. 

Documentos a fornecer para despesas de repatriamento: 
- Qualquer	 documento	 administrativo	 (parecer	 do	 médico,	 certificado	

expedido	pelas	autoridades	sanitárias	do	local	de	estadia...)	que	justifique	
o repatriamento em ambulância aérea.

- Formulário de declaração de sinistro devidamente preenchido pelo 
Segurado e o médico.
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EXCLUSÕES ESPECÍFICAS DESTA GARANTIA 

As despesas de repatriamento não estão cobertas pelo presente Contrato, 
se: 

- O Segurado foi de viagem com o único propósito de obter tratamento 
médico

- O Seguro foi contratado quando o Segurado já estava em tratamento 
médico (inclusive fora da França Metropolitana ou do País de 
Residência) causa do sinistro.

- O repatriamento é feito depois de um acidente não coberto pelo 
presente Contrato de Seguro.

- O Segurado está numa lista de espera para obter tratamento médico. 
- O Segurado tinha sido diagnosticado, antes de começar a sua 

viagem, em fase terminal. 

Art. 14

2. REPATRIAMENTO SANITÁRIO

Em caso de acidente ou de doença, a Seguradora organiza o transporte ou o 
repatriamento do Segurado a um centro médico ou ao seu País de Residência. 

A Seguradora, de acordo com os seus médicos assessores, determina a 
que centro médico deve ser transportado o Segurado ou se é necessário um 
repatriamento ao seu país de origem.

As decisões de repatriamento ou transporte a um centro médico tomam-
se tendo em conta unicamente os interesses do Segurado.  Os médicos 
assessores da companhia entram em contacto com os centros médicos locais 
e,	 se	 é	 necessário,	 com	 o	 médico	 assistente	 habitual	 do	 Segurado,	 a	 fim	
de reunir a informação que permita tomar as melhores decisões a favor do 
Segurado.

Em caso de recusa do Segurado em seguir as decisões da equipa médica, a 
Seguradora liberta-se das suas obrigações contratuais. A Seguradora declina 
toda a responsabilidade por qualquer complicação médica.

Documentos a fornecer: qualquer	 documento	 administrativo	 (fatura	 de	
despesas	 suportadas,	 relatório	 policial	 ou	 de	 bombeiros...)	 que	 justifique	 o	
acontecimento que provocou as despesas de transporte.

Art. 15

3 TRANSPORTE DE RESTOS MORTAIS E UM ACOMPANHANTE

Em caso de morte do Segurado, a Seguradora organiza e encarrega-se do 
transporte do corpo do local de introdução no caixão até ao local de inumação 
no País de Residência. 

As despesas das exéquias, cerimónia, serviços fúnebres e inumação ou 
cremação são da responsabilidade da família do Segurado.

A Seguradora assumirá as despesas de transporte de ida e volta de um 
familiar próximo desde o País de Residência do Segurado ao local de morte 
do Segurado .
 
Esta	pessoa	beneficiará	durante	a	sua	viagem	e	estadia	como	acompanhante	
do Segurado, do direito à garantia Despesas Médicas e Repatriamento em 
ambulância aérea ou Sanitária previstos nos artigos 12 e 13 do presente 
Contrato, durante um máximo de 14 dias e até aos limites indicados no quadro 
de garantias do artigo 3 acima. 

Esta garantia não inclui as despesas de vida quotidiana desta pessoa.

Documentos a fornecer: 
- certidão de óbito 
- relatório	das	autoridades	locais	(polícia,	bombeiros,	etc.).
- documento que permita comprovar em que qualidade atua o solicitante 

da prestação. 
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EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 

Além das exclusões gerais do artigo 28, o presente Contrato não cobre 
os reembolsos de despesas de doenças ou doenças prévias à data da 
entrada em vigor da Apólice se: 

• O Segurado foi de viagem com o único propósito de obter 
tratamento médico. 

• o estado de saúde do Segurado era conhecido ou poderia ter 
sido na data de emissão do Contrato de seguro. 

• era já previsível no momento da emissão do seguro que deveriam 
suportar-se as despesas durante a vigência do Contrato. 

• o Segurado já estava em tratamento médico na data da emissão 
do contrato de seguro, o qual devia continuar durante o Período 
de Seguro. 

• o Segurado viaja contra o conselho médico. 
• O Segurado está numa lista de espera para obter tratamento 

médico. 
• o Segurado foi diagnosticado em fase terminal. 
• o pedido de reembolso refere-se a uma condição física para a 

qual o Segurado recebeu tratamento nos 12 meses anteriores à 
emissão do Contrato de seguro. 

Art. 16
4. REPATRIAMENTO DO SEGURADO EM CASO DE MORTE OU DOENÇA 

GRAVE DE UM FAMILIAR PRÓXIMO, OU DE UM ACONTECIMENTO 
IMPREVISÍVEL QUE ATENTE GRAVEMENTE CONTRA OS BENS DO 
SEGURADO 

Em caso de morte de um familiar próximo do Segurado, a Seguradora organiza 
e/ou encarrega-se do bilhete de transporte ida e volta desde o local de 
residência do Segurado até ao seu país de Residência.

A gravidade do estado de saúde depende da avaliação da equipa médica da 
Seguradora junto do médico assistente do familiar próximo doente.

Em caso de danos materiais provocados por um roubo, arrombamento, 
incêndio, dano por águas ou um episódio climático que exija a presença 
indispensável	 do	 Segurado	 a	 fim	 de	 tomar	 medidas	 preventivas	 e	 realizar	
gestões administrativas, que afetem uma propriedade imobiliária do Segurado, 
local	ou	estabelecimento	comercial	ou	profissional,	a	Seguradora	encarrega-se	
do bilhete de transporte de ida e volta do local de estadia do Segurado até ao 
seu país de Residência, cobrindo o período estritamente necessário para levar 
a cabo essas gestões.

Documentos a fornecer para despesas de repatriamento: 
-	 Qualquer	certificado	médico	e	qualquer	documento	administrativo	 (parecer	
do	 médico,	 certificado	 expedido	 pelas	 autoridades	 sanitárias	 do	 local	 de	
estadia...)	 que	 justifique	 o	 acontecimento	 que	 provocou	 a	 interrupção	 da	
viagem.

Art. 17
5. VIAGEM E ALOJAMENTO PARA UM MEMBRO PRÓXIMO DA FAMÍLIA 

DO SEGURADO.

Se o Segurado está hospitalizado por um período de mais de 5 dias 
consecutivos na sequência de doença ou acidente coberto pela apólice, 
a Seguradora cobrirá as despesas de transporte de ida e volta do Familiar 
Próximo escolhido pelo Segurado, desde o País de Residência do Segurado 
ao lugar de hospitalização bem como as despesas de alojamento no local nos 
limites indicados no artigo 3 acima. 

Esta	pessoa	beneficiará,	durante	a	viagem,	da	garantia	Despesas	Médicas	
e Repatriamento em ambulância aérea ou Sanitária previstos nos artigos 
10, 12 e 13 do presente Contrato.

Esta garantia não inclui as despesas de vida quotidiana desta pessoa.

Documentos a fornecer: 



15

- Qualquer	 documento	 administrativo	 (fatura	 de	 despesas	 suportadas,	
relatório	policial	ou	de	bombeiros...)	que	justifique	o	acontecimento	que	
provocou a hospitalização 

Art. 18

6. PROLONGAMENTO DO PERÍODO DE ESTADIA DO SEGURADO EM 
CONSEQUÊNCIA DE DOENÇA OU ACIDENTE.

Se o Segurado está impossibilitado de viajar na data inicialmente prevista na 
sua documentação de transporte, a Seguradora de acordo com o parecer dos 
seus médicos, cobrirá as despesas de alojamento e de transporte no limite 
estipulado no quadro de garantias do artigo 3 acima.

ESTA GARANTIA NÃO INCLUI AS DESPESAS DE VIDA QUOTIDIANA 
DO SEGURADO

Documentos a fornecer: 
- Qualquer	 documento	 administrativo	 (fatura	 de	 despesas	 suportadas,	

relatório	policial	ou	de	bombeiros...)	que	justifique	o	acontecimento	que	
provocou o prolongamento da estadia.

Art. 19
DESPESAS DE BUSCA E SALVAMENTO:

- A Seguradora indemnizará até ao montante máximo indicado em conceito 
da	 garantia	 “despesas	 adicionais”	 as	 despesas	 suportadas	 a	 pedido	 das	
autoridades	 oficiais	 para	 efeitos	 da	 busca	 e	 salvamento	 do	 Segurado	 em	
caso de acidente ou desaparecimento. Esta garantia também é válida para os 
desportos de inverno e de risco se o prémio correspondente tiver sido pago. 
No entanto, deve entregar à Seguradora uma declaração das autoridades 
oficiais	 que	 justifique	 as	 necessidades	 das	 ações	 de	 busca	 e	 salvamento	
para poder solicitar uma indemnização. Além disso, as exclusões gerais e 
exclusões especiais permanecem aplicáveis.

Documentos a fornecer:
-	 Qualquer	 certificado,	 declaração	 detalhada,	 documento	 administrativo	
(relatório	policial	ou	de	bombeiros,	etc.)	que	justifique	o	desaparecimento	ou	
o acidente. 

Art. 20
EXTENSÕES ESPECIAIS E.U.A.

A. Despesas da maternidade 

Como complemento do produto ISIC, A Companhia garante o reembolso das 
despesas de maternidade até 90% das despesas realmente suportadas com 
um máximo de:
•	 2.000	€	(impostos	incluídos)	por	período	de	seguro	para	as	despesas	exceto	

hospitalização a partir da semana 14 de gravidez: despesas médicas, 
farmacêuticas,	consultas	médicas,	ecografias	e	exames	de	laboratório.

•	 6.000	€	 (impostos	 incluídos)	 por	 período	de	 seguro	para	a	hospitalização:	
reembolso das despesas de parto, de quarto privado e de estadia no limite de 
12 dias.

Documentos a fornecer em caso de sinistro:
-	 Cópia	da	declaração	de	gravidez	antes	do	final	da	14ª	semana	de	gravidez.	

Esta declaração é atestada pelo documento médico que constata a 
realização do 1er exame pré-natal e a respetiva data.

- As faturas originais dos tratamentos iniciados.
- Os relatórios das visitas e exames efetuados.

Exclusões	 específicas	 à	 garantia	 de	 reembolso	 de	 despesas	 de	
maternidade: 

• As sessões de preparação para o parto.
• As sessões de reabilitação pós-natal,
• As despesas de transporte para o hospital
• As despesas associadas aos cuidados do recém-nascido e, de 
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modo geral, todas as despesas da saída do hospital.
• As interrupções voluntárias da gravidez.

B. Extensão doenças psicológicas

Como complemento de produto ISIC, A Companhia garante o reembolso das 
despesas de consulta exceto hospitalização se o Segurado sofre uma doença 
psicológica até 80% das despesas realmente suportadas com um máximo de 1 
500	€	(impostos	incluídos)	por	Segurado	e	por	período	de	seguro.

Entende-se por doença psicológica uma doença mental, psíquica, psiquiátrica, 
as neuroses e depressões nervosas.

Documentos a fornecer em caso de sinistro:
- As faturas originais dos tratamentos iniciados.
Exclusões	específicas	à	garantia	de	reembolso	das	despesas	em	caso	de	
doença psicológica: 
• As doenças preexistentes 

Art. 21
7. ENTREGA DE MEDICAMENTOS

A Seguradora encarrega-se da entrega de medicamentos prescritos de 
emergência por um Médico ao Segurado durante a viagem e que não podem 
ser encontrados ou substituídos por medicamentos de uma composição 
equivalente no lugar onde se encontra.
A Seguradora não cobre em caso algum o custo dos medicamentos.

Art. 22
8. TRANSPORTE OU REPATRIAMENTO DOS COMPANHEIROS DE 

VIAGEM SEGURADOS
Quando	vários	Segurados	viajam	 juntos	 (apólices	de	seguro	subscritas	para	
os mesmos períodos de cobertura), a Seguradora organizará o transporte ou 
o	repatriamento	de	DUAS pessoas asseguradas acompanhantes do Segurado 
até ao seu País de Residência, nas condições do artigo 3 acima.

C. ACIDENTE

Art. 23
1. MORTE POR ACIDENTE

Em caso de morte do Segurado depois de um Acidente, a Seguradora 
pagará	aos	beneficiários	o	montante	determinado	para	este	acontecimento	
no quadro de garantias. 
Se, no prazo de um ano prévio à morte a Seguradora já pagou uma 
indemnização por invalidez em conceito do Acidente que supôs a morte, a 
Seguradora deduzirá do montante previsto em caso de morte o montante 
anteriormente pago em conceito de invalidez. Se o montante então pago 
anteriormente é superior ao montante pago em caso de morte, a Seguradora 
não reclamará a diferença.

2. INVALIDEZ PERMANENTE

Estima-se que há invalidez permanente quando existe uma perda anatómica 
permanente ou uma perda de funcionalidade dos membros ou dos órgãos 
depois de um acidente. Só será tida em conta a invalidez funcional, excluindo 
qualquer	invalidez	profissional.
O montante da indemnização determina-se multiplicando o montante máximo 
Segurado no quadro de garantias do artigo 3 pela percentagem determinada 
no Quadro de Lesões para a lesão em questão e segundo as modalidades 
aqui descritas. 
O Segurado não pode solicitar a indemnização antes de se ter reconhecido 
definitivamente	a	invalidez.	Se	o	Segurado	falece	antes	de	ser	determinada	
a invalidez permanente e a morte não se deriva do acidente, mantém-se o 
direito à indemnização. Neste caso, a indemnização determina-se segundo 
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o grau previsto de invalidez baseado nos relatórios médicos e segundo as 
modalidades aqui enfatizadas, como se o Segurado não tivesse falecido.

O montante indicado no artigo 3 anterior corresponde ao montante 
máximo	a	pagar	em	caso	de	invalidez	permanente	total	e	definitiva	de	
100%.  

Quadro de lesões - Percentagem de indemnização

Cabeça e sistema nervoso 

•	Transtorno mental total 100
•	Sintomas máximos de epilepsia 60
•	Cegueira total 100
•	A perda de um olho ou da vista com um olho se o outro  

olho já se tinha perdido anteriormente  70
•	A perda de um olho com a manutenção do outro ou a  

diminuição da visão binocular até 50% 25
•	Cirurgia de catarata traumática em ambos os olhos 20
•	Cirurgia de catarata traumática num olho 10
•	Surdez total 50
•	Surdez total de um ouvido se a audição do outro ouvido  

já estava perdida 30
•	Surdez total de um ouvido 15
•	Perda total de olfato e paladar 5
•	Mudez total estando impossibilitado para emitir sons coerentes. 70
•	Amputação da mandíbula inferior  30
•	Alterações sérias das articulações dos dois ossos maxilares 15

Coluna vertebral 

•	Paraplegia 100
•	Tetraplegia 100
•	Limitações devido a fraturas nas vértebras, sem complicações  

neurológicas ou deformação séria da coluna vertebral:  
3% para cada vértebra afetada com um máximo de 20.

•	Síndrome de Barré-Lieou 10

Tórax e abdómen

•	Perda de um pulmão ou diminuição até 50% da  
capacidade pulmonar: 20

•	Nefrectomía 10
•	Enterostomía 20
•	Esplenectomía 5

Membros superiores

•	Amputação de um braço até à articulação do úmero 100
•	Amputação de um braço até ou abaixo do cotovelo 65
•	Amputação de um braço abaixo do cotovelo  60
•	Amputação da mão até ou abaixo, do pulso 55
•	Amputação de 4 dedos de uma mão 50
•	Amputação de um polegar 20
•	Amputação completa de um índice ou de dois dos seus falanges 15
•	Amputação completa de qualquer outro dedo ou de dois dos  

seus falanges 5
•	Perda total do movimento de um ombro 25
•	Perda total do movimento de um cotovelo 20
•	Paralisia total do nervo radial, cubital ou medial 25
•	Perda total do movimento de um polegar 20

Quadris e membros inferiores 

•	Perda total do movimento de uma anca  20
•	Amputação de uma perna acima do joelho  60
•	Amputação de uma perna conservando o joelho 55
•	Amputação de um pé  50
•	Amputação parcial de um pé conservando o calcanhar 20
•	Amputação de um dedo grande do pé  10
•	Amputação de outro dedo do pé 5
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•	Encurtamento de uma perna de 5 cm ou mais 10
•	Paralisia total do nervo ciático na fossa poplítea  15
•	Perda total do movimento de um joelho 20
•	Perda total do movimento de um tornozelo 15
•	Alterações sérias do movimento depois de uma  

fratura de um dos ossos do calcanhar 10

Este Quadro de Lesões aplica-se em função dos seguintes princípios: 

a. Se a lesão atinge um membro superior não dominantedo lado 
esquerdo de uma pessoa destra, ou vice-versa,a percentagem de 
indemnização será reduzida 15%.

b. Para determinar as percentagens citadas, não se tem em conta nem 
a	profissão	do	Segurado	nem	a	sua	idade,	nem	qualquer	outro	fator	
não incluído no Quadro. 

c. A soma de todas as percentagens de invalidez devida a um mesmo 
acidente, não irá resultar numa indemnização superior a 100%. 

d. A perda total do uso de um determinado membro ou de um órgão será 
considerada uma perda total deste. 

e. A soma das diferentes percentagens parciais relativas ao mesmo 
membro ou órgão não poderá superar a percentagem estabelecida 
para a perda total deste.

f. Os tipos de invalidez não mencionados expressamente deverão ser 
indemnizados por analogia com os mencionados no quadro. 

g. As limitações parciais e as perdas anatómicas deverão indemnizar-se 
de forma proporcional à perda total do membro ou do órgão afetado.

h. Se antes do acidente se amputa um membro ou um órgão ou 
sofre limitações funcionais, a percentagem da indemnização 
será a diferença entre a invalidez preexistente e a derivada do 
acidente. 

Documentos a fornecer : 
- certidão	de	óbito	ou	certificado	de	invalidez	(relatório	de	perícia	médica...),
- em caso de acidente que possa implicar uma invalidez, submeter-se a 

todos os exames requeridos pela Seguradora,
- relatório	das	autoridades	locais	(polícia,	bombeiros,	etc.).
- documento que permita comprovar em que qualidade atua o solicitante 

da prestação. 

EXCLUSÕES ESPECÍFICAS À GARANTIA DE INVALIDEZ E MORTE::

Além das exclusões gerais que são aplicadas em todas as garantias desta 
apólice e que são descritas no artigo 28 °, as indemnizações por acidente não 
estarão garantidas nos casos seguintes:

• Acidentes na sequência de uma ação arriscada na qual o 
Segurado pôs em perigo a sua vida de forma imprudente, a não 
ser que esta ação arriscada seja razoavelmente necessária para a 
defesa legítima da sua vida ou tentativa de salvar-se a si próprio, 
a outras pessoas, animais ou mercadorias.

• Acidentes derivados de uma afeção patológica ou alterações 
físicas ou mentais do Segurado a não ser que estas circunstâncias 
sejam a consequência de um acidente para o qual a Seguradora 
estava obrigada a pagar uma indemnização em virtude deste 
seguro. 

• Patologia psíquica, como resultado de qualquer causa semelhante, 
a menos que clinicamente seja determinado que é consequência 
direta de um dano cerebral causado pelo acidente.

• Hérnia inguinal (hérnia), lombalgia, rutura do disco (hérnia 
núcleos pulposi), tendovaginitis crepitans, distensão muscular, 
periartrite, humeroscapularis cotovelo de tenista (epicondilite 
lateral)	cotovelo	de	golfista	(epicondilite	medial).	

• Lesões e doenças que são consequência de intervenções 
cirúrgicas ou de tratamentos médicos resultado de um 
acidente coberto pela Apólice; e doenças de qualquer tipo 
(incluídas as causadas por contaminação), enfarte, problemas 
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cardiovasculares, ataques epiléticos e perda de faculdades 
mentais, a menos que que sejam causadas por um acidente. 

• Consequências de um tratamento médico seguido pelo Segurado 
sem que exista vínculo com um acidente coberto pela Apólice e 
que necessite deste tratamento. 

• Participação ativa do Segurado em atividades criminosas ou 
apostas,	 desafios	 ou	 combates	 exceto	 os	 casos	 de	 legítima	
defesa ou necessidade absoluta.

• Os acidentes sofridos como consequência de um estado de 
embriaguez ou sob os efeitos das drogas, produtos tóxicos ou 
meios anestésicos, na condição de que estas circunstâncias 
tenham desempenhado um papel determinante no acidente. 
Existe embriaguez quando a taxa de alcoolemia é superior à taxa 
legal do país em que se produziu o sinistro.

•  Acidente no qual o Segurado é condutor de um veículo Terrestre 
a Motor 

• Qualquer pessoa maior de 65 anos no momento da entrada em 
vigor da Apólice. 

• Em caso de morte acidental, qualquer pessoa menor de 12 anos 
no momento da entrada em vigor da Apólice. 

• Acidente devido à prática de desportos perigosos 

D. RESPONSABILIDADE CIVIL VIDA PRIVADA

Art. 24

A Seguradora pagará, nos limites indicados no artigo 3 acima, qualquer 
montante do qual o Segurado seja o responsável legal, incluídas as despesas 
que com a permissão da Seguradora serão desembolsados para a defesa 
contra um pedido de danos para:

a. Lesão ou morte de outra pessoa por acidente,

b. Dano não intencionado causado às propriedades de um terceiro. 

A Seguradora pagará também as despesas jurídicas e as que podem ser 
reclamadas por cada demandante e todas as despesas que a Seguradora 
aprove por escrito. A responsabilidade da Seguradora em relação a um 
ou a todos os acontecimentos em cadeia que se derivam de uma mesma 
causa não superará o limite Segurado. Em caso de morte do Segurado, esta 
cobertura será aplicável aos seus representantes legais pessoais como se 
fossem o Segurado. Se o Segurado recebe uma comunicação da pessoa em 
relação a um acontecimento que pode terminar com uma demanda a este 
respeito, o Segurado deve transmitir esta comunicação à Seguradora sem 
confirmar	a	comunicação.

Esta garantia estende-se à propriedade da escola onde o Segurado 
frequenta as aulasmas também à propriedade da família de acolhimento 
onde vive durante a sua estadia no estrangeiro. O montante de garantia é 
limitadopor favor consulte o quadro de garantias.

O SEGURADO NUNCA DEVE ADMITIR A SUA RESPONSABILIDADE, 
FAZER OFERTAS, PROMESSAS DE PAGAMENTO, NEM PAGAMENTOS, 
SEM O ACORDO PRÉVIO E ESCRITO DA SEGURADORA.

Documentos a fornecer :
- declaração detalhada do Segurado na qual descreva o acontecimento 

bem como os dados do terceiro prejudicado, a resposta da Seguradora 
Multirriscos Habitação ao Segurado após a sua declaração de Sinistro.

- faturas	 iniciais	 do	 material	 danificado	 e	 faturas	 correspondentes	 às	
reparações. 

- atestados médicos, relatórios de peritos,
- Justificante	de	pagamento	das	reparações,	 [em caso de reembolso a 

posteriori]
- Qualquer	notificação,	Intimação,	injunção	que	comprometa	a	garantia.
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EXCLUSÕES ESPECÍFICAS À GARANTIA DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL VIDA PRIVADA:

Além das Exclusões Gerais aqui descritas no artigo 28, as indemnizações de 
Responsabilidade Civil não estão garantidas nos seguintes casos:
• Propriedade, uso, posse, ocupação de um edifício ou de um terreno.
• Veículos puxados por cavalos, motorizados ou acionados 

mecanicamente, caravanas, reboques, tendas em reboques, aviões ou 
veículos náuticos.

• Lesões corporais às pessoas contratadas pelo Segurado sofridas por 
causa de ou durante este emprego,

• Perdas ou danos a uma propriedade pertencente ao Segurado ou que 
se encontre sob a sua gestão, a sua autoridade ou o seu controlo.

• Qualquer ato intencionado do Segurado, 
• Qualquer	profissão,	assunto	comercial	ou	trabalho	desempenhado	no	

âmbito de um estudo.
• Qualquer contrato celebrado pelo Segurado ou do qual faz parte, exceto 

quando o Segurado tenha comprometido a sua responsabilidade 
mesmo que este contrato não existisse.

• Qualquer ato que não está sob a jurisdição dos tribunais do país onde 
ocorreu o evento que causou o Sinistro.

• Morte ou ferimento corporal ou doença de um membro da família do 
Segurado, seu companheiro de viagem ou um membro do agregado 
familiar do Segurado ou danos à sua propriedade,

• O uso ou a posse de armas, 
• Todas	as	despesas	relativas	ao	vírus	da	imunodeficiência	humana	(VIH)	

ou	 doenças	 relacionadas	 ao	 VIH,	 incluindo	 Síndrome	 de	 deficiência	
imunológica (SIDA) e/ou mutações, derivações ou variações daí 
decorrente, independentemente da sua causa. 

• Morte ou lesão corporal de qualquer pessoa que acompanha o 
Segurado como participante em Desportos perigosos.

E. DESPESAS JURÍDICAS

Art.25

A Seguradora reembolsará no limite do montante máximo segurado as 
despesas legais suportados pelo Segurado em caso de ser demandado como 
pessoa particular perante um Tribunal do país de residência por homicídio 
imprudente ou ferimento involuntário a outra pessoa, na condição de que estes 
danos não procedam do uso ou posse de um veículo ou um meio de transporte. 
Entendem-se por despesas legais os honorários, despesas e custos razoáveis 
e	justificados	solicitados	por	um	advogado.	

Documentos a fornecer para a responsabilidade civil e despesas legais:
- declaração detalhada do Segurado que descreva o acontecimento bem 

como os dados do terceiro prejudicado. 
-	 faturas	 iniciais	 do	 material	 danificado	 e	 faturas	 correspondentes	 às	

reparações. 
- atestados médicos, relatórios de peritos,
-	 justificante	de	pagamento	das	reparações.	
-	 Qualquer	notificação,	Intimação,	injunção	que	comprometa	a	garantia.

F. BAGAGEM 

Art. 26

A Seguradora cobre as Bagagem nas seguintes condições:

1. INDEMNIZAÇÃO POR PERDA, ROUBO OU DETERIORAÇÃO DA 
BAGAGEM 
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Esta garantia cobre o custo máximo estipulado no quadro de garantias, as 
malas, objetos e efeitos pessoais despachados pelo Segurado durante o trajeto 
de ida e volta.

Os objetos de valor, designados abaixo, também estão cobertos pelo seguro 
durante o período de garantia até um máximo de 40% do capital de bagagem 
indicado no quadro de garantias e só nas condições seguintes:

- as joias, objetos de metais preciosos, pérolas, pedras preciosas e relógios 
estão garantidos unicamente contra roubo e só quando se guardam na 
caixa forte do hotel ou quando estão a ser usados pelo Segurado,

-	 o	material	fotográfico	(exceto	telemóveis),	cinematográfico,	radiofónico,	de	
gravação ou de reprodução de som ou de imagem, informático assim como 
os seus acessórios estão garantidos unicamente contra roubo e só quando 
estão a ser transportados ou estão a ser usados pelo Segurado.

A Seguradora só intervirá depois da declaração devidamente efetuada à 
companhia de transportes e uma vez deduzida a indemnização paga por esta.

A	Seguradora	só	intervém	depois	da	apresentação	do	certificado	de	pagamento,	
ou não pagamento, da companhia de transportes.

O período mínimo que deve decorrer antes de considerar a bagagem 
definitivamente	 perdida	 é	 determinado	 pela	 Seguradora	 da	 companhia	
aérea com um mínimo de 21 dias.

2. ATRASO NA ENTREGA DA BAGAGEM DURANTE A VIAGEM DE IDA 
E VOLTA

Em	 caso	 de	 atraso	 superior	 a	 6	 (seis)	 horas	 a	 partir	 da	 entrega	 das	malas	
despachadas	 e	 com	 justificante	 de	 declaração	 expedido	 pela	 companhia	
de transporte, a Seguradora cobrirá a compra de bens de primeira 
necessidade	(bens	indispensáveis	durante	a	espera	das	malas	com	atraso	por	
parte do Segurado), no limite indicado no quadro de garantias, na condição de 
entregar as faturas originais correspondentes a estes últimos. 

3. REENVIO DA BAGAGEM E OBJETOS PESSOAIS.

Em caso de recuperar os objetos pessoais acima mencionados, a Seguradora 
irá reenviá-los ao Segurado, quer seja para o seu país de acolhimento ou para 
o seu País de Residência.

Neste caso, o Segurado deverá devolver à Seguradora a indemnização 
recebida pela perda, roubo ou destruição em aplicação do presente 
Contrato.

Documentos	a	fornecer	para	beneficiar	da	garantia	”bagagem”:
- Se	 for	 caso	 disso,	 o	 justificante	 de	 despacho	 das	 malas	 perdidas,	

roubadas ou deterioradas.
- O	certificado	de	perda,	roubo	ou	deterioração	da	bagagem	expedida	pela	

companhia aérea ou de caminho de ferro.
- Uma	 lista	 inventário	 dos	 objetos	 perdidos,	 roubados	 ou	 deteriorados,	

assim como as faturas ou faturas pró-forma correspondente aos objetos 
perdidos, roubados ou deteriorados

- Em caso de deterioração, a fatura de reparação ou a constatação de 
impossibilidade de reparação. 

- Se	procede,	o	justificante	de	despacho	e	a	nota	de	entrega	da	bagagem	
atrasada,

- Inventário das despesas suportadas bem como as faturas correspondentes

EXCLUSÕES ESPECÍFICAS À GARANTIA DE BAGAGEM:

Além das Exclusões Gerais previstas no artigo 28 da presente apólice, 
excluem-se:

• Os danos associados ao desgaste, depreciação, à traça, parasitas, 
falhas mecânicas ou elétricas, qualquer procedimento de 
limpeza, saneamento ou retoque, circunstâncias atmosféricas ou 
climatológicas ou qualquer causa que aconteça gradualmente.
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• A quebra de porcelana, barro, espelhos e outros objetos frágeis à 
exceção	das	lentes	fotográficas	e	telescópicas.

• Atraso, detenção ou apreensão pela alfândega ou outros 
funcionários.

• Lentes de contacto, próteses dentais, aparelhos auditivos, 
bicicletas, pedras preciosas não engastadas, 

• veículos a motor e os seus acessórios, veículos marítimos e os 
seus acessórios, caravanas, reboques, autocaravana e os seus 
acessórios e qualquer bem transportado no âmbito de uma atividade 
profissional	ou	comercial,

• Negligencia do Segurado ao tomar as medidas normais e razoáveis 
a	 fim	 de	 velar	 pela	 segurança	 da	 sua	 bagagem,	 roupa	 e	 objetos	
pessoais.

• Acessórios e assinaturas para telemóveis ou por satélite. 
• As mercadorias, os bens de consumo, dinheiro, cartões de crédito, 

cartões de memória, bilhetes de transporte, equipamentos de 
informática, equipamentos de telefone, DVD, alarmes, jogos de 
vídeo e acessórios, peles, títulos de qualquer natureza, canetas, 
isqueiros,	 documentos	 gravados	 em	 fitas	 ou	 filmes,	 documentos	
em papel e títulos de todos os tipos, coleções e materiais de 
caráter	 profissional,	 chaves,	 bicicletas,	 reboques,	 caravanas	 e	
equipamentos de transporte em geral, óculos, binóculos, lentes de 
contacto, próteses e aparelhos de todos os tipos, material médico, 
medicamentos,	produtos	perecíveis,	e	qualquer	objeto	confiscado	
pelas alfândegas e não entregue ao Segurado.

• O roubo da bagagem do Segurado resultantes de omissões ou 
negligência da sua parte, ou seja, o fato de deixar a bagagem sem 
supervisão, o fato de deixar a bagagem visível do exterior do seu 
veículo e/ou sem ter totalmente fechado e bloqueado o acesso,

• o roubo cometido sem arrombamento ou com uso de chaves falsas,
• o roubo da bagagem do Segurado num veículo entre o pôr e o 

nascer do sol ou num veículo descapotável,
• os danos indiretos, tais como privação de utilização, multas,
• os danos resultantes do vicio próprio ou Intrínseco da coisa 

assegurada, o seu desgaste normal e natural,
• a perda, esquecimento ou troca,
• materiais de desporto de qualquer tipo,
• os roubos em camping,
• Os danos devido aos acidentes de fumadores, à molha ou 

derramamento de gordura, corantes ou corrosivos, fazendo parte da 
bagagem assegurada.

G. DESPORTOS DE INVERNO E DE RISCO: 

Art. 27

OPÇÃO 
Durante a subscrição do contrato, o Segurado pode escolher a opção Desportos 
de Risco.

Esta garantia é válida somente se o prémio correspondente a esta opção tiver 
sido pago. 
Nota: atenção, os desportos perigosos nunca estão cobertos por esta 
Apólice de seguro, leia atentamente as Exclusões Gerais da sua Apólice 
de seguro. 

EXCLUSÕES COMUNS A TODAS AS GARANTIAS

Leia	atentamente	estas	exclusões	gerais	dado	que	limitam	os	casos	
em	que	tem	direito	a	indemnização.	Estas	exclusões	gerais	aplicam-
se	a	todas	as	garantias	da	presente	apólice.	
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Art. 28

1. São sempre excluídas deste Contrato as consequências resultantes 
das situações seguintes:

• As situações causadas direta ou indiretamente pela má fé do 
Segurado, pela sua participação em atos criminosos ou na 
sequência das suas ações fraudulentas, gravemente negligentes 
ou temerárias. Também se excluem as consequências de atos do 
Segurado que se encontre em estado de confusão mental ou em 
tratamento psiquiátrico.

• Os fenómenos naturais extraordinários como as inundações, 
terramotos, desprendimentos de terras, erupções vulcânicas, 
ciclones atípicos, objetos caídos do céu e aerólitos, e de modo 
geral qualquer fenómeno atmosférico, meteorológico, sísmico e 
geológico extraordinário.

• Os acontecimentos derivados de atos de terrorismo, motins ou 
alterações da ordem pública.

• Os acontecimentos ou atos de forças armadas ou forças de 
segurança em tempos de paz.

• As guerras, com ou sem declarações de guerra prévias, e qualquer 
conflito	 ou	 intervenção	 internacional	 onde	 seja	 necessário	 o	
uso da violência ou de força/intimidação, os motins, movimentos 
populares, greves, atos de terrorismo ou de sabotagem.

• Situações decorrentes de energia nuclear radioativa.
• Situações decorrentes da participação do Segurado em apostas, 

desafios	 ou	 brigas,	 a	menos	 que	 seja	 em	 legítima	 defesa	 ou	 por	
necessidade.

• Situações que ocorreram após a participação do Segurado em 
competições, desportos e testes de preparação ou de treino.

• A prática de desportos perigosos
• Participação em competições ou torneios organizados por uma 

federação desportiva ou qualquer organização semelhante.
• Os desportos inverno e de risco, a menos que a opção de desportos 

inverno e de risco tenham sido subscritas.
• O uso, como passageiro ou tripulação, de meios de transporte 

aéreos que não dispõem da autorização necessária para o transporte 
público em helicóptero de viajantes.

• Ficam excluídos os acidentes laborais resultado direto e exclusivo 
de uma atividade que implica um risco para a integridade física 
ou a saúde do trabalhador: pela utilização de utensílios, veículos, 
navios, aviões, máquinas e equipamentos durante o trabalho; pela 
exposição dos trabalhadores a condições nocivas; pela utilização 
de	 substâncias	 explosivas,	 inflamáveis	 ou	 perigosas	 durante	 o	
desempenho do seu trabalho; o exercício do trabalho em navios 
ou	 plataformas	 flutuantes,	 em	 aviões,	 torres,	 postes,	mananciais,	
pedreiras, obras de nivelação e outras, e de modo geral em sítios 
expostos, fechados, instáveis ou locais normalmente reconhecidos 
como perigosos. 

• As situações de risco de infeção num contexto epidémico sujeitos a 
quarentena	ou	medidas	de	prevenção	ou	de	controlo	específico	por	
parte das autoridades de saúde locais e / ou nacionais do país de 
origem (exceto extensão da garantia gripes incluindo H1N1).

2. Não são cobertos pela apólice:
• Os serviços organizados pelo Segurado em nome próprio, sem 

notificação	 ou	 acordo	 prévio	 da	 Companhia,	 salvo	 em	 caso	 de	
emergência médica devidamente estabelecida e reconhecida pela 
Companhia.

• As doenças e ferimentos procedentes de patologias crónicas ou de 
patologias que existiam antes do acidente.

• Morte por suicídio e os ferimentos ou consequências ocasionadas 
pela tentativa de suicídio.

• As situações provocadas por uma doença ou estados patológicos 
causados pelo consumo voluntário de álcool, droga, substâncias 
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tóxicas, de estupefacientes ou medicamentos sem prescrição 
médica e todo o tipo de doenças mentais ou instabilidade.

• As situações provocadas pelo abandono ou atraso no repatriamento 
proposto pela Seguradora e aprovado pelo seu serviço médico, pelo 
Segurado ou pelas pessoas responsáveis do Segurado.

• Tratamentos de reabilitação salvo em caso de Sinistro e se foi 
prescrito por um médico.

• Próteses, material ortopédico ou ortoprotésico e material osteo 
sintético e óculos.

• Assistência em caso de mais de 7 meses de gravidez ou em caso de 
nascimento ou complicações sofridas durante estes acontecimentos 
ou durante a interrupção voluntária da gravidez.

• Bagagem	que	não	estava	suficientemente	embalada	ou	identificada,	
e bagagem frágil ou produtos perecíveis.

• Assistência ou indemnização dos acontecimentos produzidos 
durante uma viagem que já tinha começado, em qualquer caso nas 
circunstâncias seguintes:

1 / Antes da entrada em vigor deste seguro.
2 / Com a intenção de submeter–se a um tratamento médico.
3 / Depois de ter recebido o diagnóstico de uma doença terminal.
4 / Sem autorização médica, estando o Segurado em tratamento 
ou vigilância médica durante 12 meses antes do início da viagem.

• As despesas suportadas após o Segurado estar no seu domicílio 
habitual, as despesas suportadas fora do limite das garantias do 
seguro, em todos os casos, uma vez expiradas as datas da viagem 
objeto do acordo.

• Os danos causados intencionalmente pelo Segurado, por sua ordem 
ou com a sua cumplicidade ou assistência.

 
3. A Seguradora não é responsável quando, na sequência de um caso de 

força maior, não esteja na disposição de executar uma das prestações 
especificamente	descritas	na	presente	Apólice.

4. Uma	 franquia	 especificada	 nas	 Condições	 Especiais	 aplica-se	 a	
qualquer garantia no ÂMBITO DO PRESENTE Contrato.

 ASPETOS GERAIS

Art. 29
DECLARAÇÃO DE OUTROS SEGUROS
Nos termos do artigo L 121-4 do Código, o subscritor está obrigado a informar 
a	Companhia	das	garantias	de	que	ele	beneficia	ou	beneficia	o	Segurado	para	
o mesmo risco com outras Seguradoras.
Caso	o	Segurado	justifique	uma	garantia	anterior	para	um	dos	riscos	cobertos	
por esta apólice de seguro, tem a possibilidade de, nos termos do artigo L 
112-10 do Código dos Seguros de renunciar a esta apólice no prazo de 14 dias 
naturais após a conclusão da mesma. O Segurado será então reembolsado 
por prémios pagos à Companhia, sem custos nem penalidades, salvo em 
caso de sinistros ocorridos antes do exercício do direito de renúncia. Antes 
da conclusão desta apólice de seguro, a Companhia enviou ao Segurado um 
documento	convidando-o	a	verificar	se	já	é	beneficiário	de	uma	garantia	que	
cubra um dos riscos cobertos por esta apólice e informando-o do direito de 
renúncia.

Art. 30
PENALIDADES POR DECLARAÇÃO FALSA INTENCIONAL PRESTADA 
POR SI NO MOMENTO DO SINISTRO
Qualquer fraude, ocultação ou declaração falsa intencional prestada por 
si sobre as circunstâncias ou consequências de um sinistro supõe a perda 
de toda a concessão do benefício ou indemnização para este sinistro. Esta 
extinção é incorrida por si, mesmo quando Mapfre assistance não tenha sofrido 
absolutamente nenhum prejuízo pela fraude. 
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Art. 31
PAGAMENTO DOS PRÉMIOS
O prémio, incluindo impostos, taxas e encargos em vigor sobre esta categoria 
de contrato, é pago a dinheiro pelo Subscritor antes do início do risco.
Na falta do pagamento antes do início do risco, o contrato será considerado 
nulo e sem efeito e não conduzirá a qualquer indemnização.

Art. 32
IDIOMA E DIREITO APLICÁVEL
O	idioma	utilizado	durante	a	vigência	do	Contrato	é	o	francês	(Artigo	L112-3	do	
Código de Seguros ). As relações pré-contratuais e o presente contrato regem-
se pelo direito francês. As despesas de envios postais são suportadas pelo 
Segurado. A prescrição pode ser interrompida por uma das causas comuns 
de interrupção. 

Art. 33 
PERITAGEM
Os danos à propriedade assegurada são avaliados por mútuo acordo ou, na 
falta deste, por uma peritagem amigável, sob reserva dos respetivos direitos 
das partes. Cada parte escolhe um perito; se os peritos nomeados não estão 
de acordo, devem designar um terceiro perito; os três peritos operam em 
comum por maioria dos votos.
Na falta de uma das partes nomear um perito, ou dos dois peritos concordarem 
com a escolha do terceiro, a designação é feita pela autoridade judiciária 
competente. Esta nomeação é feita por mera petição assinada por ambas 
as partes, ou apenas por uma, tendo a outra parte sido convocada por carta 
registada.
Cada parte pagará as despesas e os honorários do seu perito; os honorários do 
terceiro perito e os custos de sua nomeação, se tal acontecer, são suportados 
metade pela Companhia, metade pelo Segurado.
 
Art. 34
RECURSO CONTRA TERCEIROS RESPONSÁVEIS
A	Companhia	que	pagou	a	indemnização	do	seguro	fica	sub-rogada	nos	termos	
do artigo L.121.12 do Código dos Seguros, até completar esta indemnização, 
de todos os direitos e ações do Segurado contra terceiros que causaram o 
sinistro.
No	entanto,	essa	sub-rogação	não	se	aplica	a	subsídios	fixos	garantidos	em	
caso de morte ou invalidez permanente do Segurado.

Art. 35
MEDIAÇÃO
Em caso de reclamação, o Segurado pode contactar o serviço de cliente, por 
email, ou pelo correio. Se a resposta não for satisfatória, solicitamos dirija o 
seu pedido ao departamento de reclamações da Companhia:

- por email para o endereço: sinistres@mapfre.com 
- ou por correio: Serviço Reclamações MAPFRE ASISTENCIA, 31-33 rue de 

la Baume, 75 008 Paris

Os serviços da Companhia acusam a receção num prazo máximo de dez dias 
úteis e será dada uma resposta ao Segurado no prazo máximo de dois meses.
Na falta de resolução amigável, se persistir a disputa, sem prejuízo de uma 
ação judicial, o Segurado poderá recorrer a um mediador cujos detalhes serão 
fornecidos mediante solicitação por escrito para o Serviço de Reclamações. 

Art. 36
PRESCRIÇÃO
Qualquer ação decorrente deste contrato é prescrita no prazo de dois anos 
a partir do acontecimento que o origina, nas condições previstas nos artigos 
L.114.1 e L.114.2 do Código dos Seguros. No entanto esta prescrição é 
alargada para dez anos, em contratos de seguro contra acidentes que atinjam 
pessoas,	 quando	 os	 beneficiários	 são	 os	 titulares	 de	 direitos	 do	 Segurado	
falecido	(artigo	L.114.1	do	Código	de	Seguro).

Art. 37
INFORMÁTICA E LIBERDADES
No âmbito da subscrição do Contrato ou da relação de seguro, o Corretor ou 
a Seguradora devem recolher dados pessoais do Segurado protegidos pela 
lei	Informática	e	Liberdades	francesa	de	6	de	janeiro	de	1978,	modificada.	O	
caráter obrigatório ou facultativo dos dados pessoais solicitados e as eventuais 
consequências em relação ao Segurado por falta de resposta indicam-se no 
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momento da recolha. Estes dados serão utilizados para a gestão interna da 
Seguradora, do Corretor, dos seus mandatários e resseguradoras. 

Os	 responsáveis	 pelo	 tratamento	 são	 o	 corretor	 (KINOUSASSUR RCS 
Créteil 443 485 578) para a gestão das subscrições à apólice e a Seguradora 
(MAPFRE ASISTENCIA) para a gestão dos Sinistros e a execução das 
prestações	 e	 garantias,	 que	 os	 utilizam	 principalmente	 para	 as	 finalidades	
seguintes, no estrito respeito do segredo médico: celebração de contratos, 
gestão da relação de seguro, execução das prestações e garantias, prospeção, 
atividades comerciais e estudos estatísticos, avaliação do risco.

Deste modo, o Segurado é informado que os seus dados pessoais podem ser 
transmitidos:

- aos corretores, estabelecimentos e subcontratados vinculados 
contratualmente à Seguradora ou o corretor para execução de tarefas 
diretamente	relacionadas	com	as	finalidades	descritas	acima;

- aos parceiros comerciais da Seguradora e do Corretor que intervêm 
na realização de um produto ou um serviço subscrito pelo Segurado 
unicamente para efeitos de execução das suas obrigações contratuais em 
relação ao Segurado, a Seguradora e o Corretor.

-	 a	 organismos	 públicos	 a	 fim	 de	 cumprir	 as	 obrigações	 legais	 ou	
regulamentares que compete à Seguradora.

-	 a	países	não	membros	da	União	Europeia	quando	a	execução	do	contrato	
o necessite.

Finalmente, qualquer declaração falsa ou irregular pode estar sujeita a um 
tratamento	específico	que	vise	evitar	a	fraude.	

Em conformidade com a lei Informática e Liberdades francesa, o Segurado tem 
direito	ao	acesso,	oposição	e	retificação	perante	o	Corretor	KINOUSASSUR 
-17 avenue Jeanne d’Arc - 94110 d-França, relativamente à sua informação de 
caráter pessoal nos arquivos do Corretor e da Seguradora. 

Para	este	fim,	o	Segurado	pode	obter	uma	cópia	dos	seus	dados	pessoais	por	
correio endereçado a: 

KINOUSASSUR 
17 avenue Jeanne d’Arc - 94110 Arcueil - França

Anexando	à	sua	petição	a	cópia	de	um	 justificante	de	 identidade	com	a	sua	
assinatura. 

Art. 38
ORGANISMO DE CONTROLO
A Companhia está sujeita à supervisão do Ministério espanhol da Economia 
e	 do	 Tesouro	 Direção	 Geral	 de	 Seguros	 e	 Fundos	 de	 Pensões	 (Dirección	
General de Seguros y Fondo de Pensiones) Paseo de la Castellana 44 28046 
Madrid Espanha.

Art. 39
SEGURDORA
Este contrato é assegurado por MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional 
de Seguros y Reaseguros, sociedade anónima de seguros ao abrigo do direito 
espanhol com um capital de 108.175.523,12 euros, cuja sede está em Carretera 
de Pozuelo No.52 Majadahonda - 28222 Madrid, Espanha, apresentados no 
âmbito da sua atividade, ao controlo das autoridades espanholas, Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, 44. 
28046	Madrid,	atuando	para	efeitos	da	presente	convenção	através	da	sua	filial	
francesa sediada em Le Quatuor, Bâtiment 4D - 16 avenue Tony Garnier ZAC 
Gerland 69007 Lyon,França, inscrita no Registo Comercial e Sociedades de 
Lyon sob número 413 423 682, e através do seu estabelecimento secundário 
em 31-33 rue de la Baume, 75 008 Paris, Empresa regulada pelo Código dos 
Seguros.
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MAPFRE ASSISTANCE/L’Européenne d’Assurances Voyages 
31-33 rue de la Baume

75 008 Paris

Tel. : 01 46 43 64 40 
Fax : 01 55 69 39 76
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Do estrangeiroTel.: 00 33 4 37 28 83 49Fax: 00 33 1 55 69 39 26 
Da França: 

Tel. : 04 37 28 83 49Fax : 01 55 69 39 26
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Centro de Assistênciade MAPFRE ASSISTANCE
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Descrição da indemnização para o contrato de seguro "Proteção de equipamento Electronic Protect Mobile Voyages" (EPMV 2015). 
Portugal 

 
Caro(a) cliente, 
O seu tomador de seguro celebrou um contrato de seguro de grupo connosco para Portugal. O contrato prevê que em caso de sinistro, pode invocar o 
direito de indemnização do contrato de seguro. Por força do presente contrato atribuímos cobertura de seguro para o seu equipamento seguro e 
concedemos indemnizações nos seguintes termos:  

 

1. O que possui cobertura por seguro? 
        O objeto de seguro é o equipamento referido no certificado de seguro. 
 

A cobertura por seguro é atribuída durante 12 meses máximo (duração de sua viagem) para o equipamento apresentado, seguro e segurável 
constante no comprovativo de aquisição ou o certificado de seguro. A cobertura de seguro é atribuída apenas no caso de utilização 
exclusivamente privada do equipamento. O equipamento por si adquirido, para o qual existe uma reserva de propriedade do vendedor, é 
segurável como sua propriedade.  
 
A cobertura do seguro aplica-se a todas as ocorrências de sinistro cobertas por seguro em todo o mundo. No entanto, a indemnização para a 
reposição apenas deve ser realizada nos países em que o seguro tenha sido celebrado (Portugal).  
Encontram-se cobertos por seguro:  
Os telemóveis ou smartphones (exceto o telefone por satélite)  
Os PCs portáteis (PDA, Notebook, Powerbook, Tablet-PC). 

 

2. Quando beneficia de quais indemnizações e o que não se encontra coberto por seguro?  
2.1 Beneficia de uma indemnização pecuniária no montante do valor de reposição do equipamento seguro à data do sinistro (valor comercial) até 

ao montante máximo de 600 € para: 
 
• Furto de qualquer natureza (furto ou roubo). 

 

 

3. Não se encontram cobertos por seguro: 
3.1 Exclusões gerais de cobertura: 

• Danos decorrentes de uma guerra civil, guerra ou insurreição ou decorrentes de confiscação por parte das autoridades.  
• Danos no equipamento seguro causados intencionalmente ou por negligência pelo segurado. 
• As peças combinadas, os acessórios, as peças de reequipamento e as ligações associadas ao funcionamento do equipamento. 

Mis en forme : Anglais (États-Unis)
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• Danos resultantes de catástrofe natural. 
• Custo de equipamento de substituição. 
• Perda devido a esquecimento intencional ou negligência grosseira. 
 
3.2 Exclusões específicas "Transporte do equipamento seguro (efetuado pelo próprio segurado)": 

• Durante o transporte do equipamento seguro (incluindo o período de estacionamento do veículo) são excluídos os seguintes danos e 
furtos:  
- cometidos num veículo que não foi fechado aquando do seu abandono; 
- Durante o transporte num  veículo de duas rodas, se o equipamento seguro não foi guardado numa caixa fechada que constitui um 
elemento fixo do veículo de duas rodas.  
• Furtos cometidos, se o equipamento seguro não se encontrava guardado na mala, no caso do transporte em meios de transportes 
públicos por via terrestre, marítima e aérea e fora da responsabilidade pessoal direta da pessoa segura.  
 
 
 

 

4. O que deve ser respeitado após a ocorrência de um sinistro? 

4.1 O segurado tem de informar imediatamente a   KINOUSASSUR imediatamente após tomar conhecimento do sinistro (exceto 
acontecimentos imprevisíveis ou de força maior) o mais tardar no período de 14 dias após ser conhecido. 

4.2  O segurado tem, além disso, de velar: 
- Para que imediatamente após a tomada de conhecimento do sinistro, seja apresentada uma participação do furto na esquadra de polícia 
competente, na qual é referido o furto do equipamento seguro furtado, bem como as circunstâncias do furto e a denominação do equipamento 
seguro (marca, modelo, número de série/IMEI).  
 
4.3  Caso uma destas obrigações for violada aquando e após a ocorrência do sinistro poderão resultar desvantagens legais significativas. Isso 
implica:  

- Se ocorrer a violação intencional de obrigações, há lugar à perda do direito de indemnização. Em caso de negligência grave, podemos 
reduzir a indemnização numa das gravidades da culpa conforme a conduta. A redução pode causar a total exclusão de indemnização. 
Caso nos seja demonstrado que a obrigação não foi violada de forma negligente, mantém-se o direito à indemnização. 
 
- O direito à indemnização mantém-se também no caso em que nos seja demonstrado que a violação da obrigação não foi causada pela 
adesão nem pela determinação ou no âmbito do nosso dever de indemnização ou no caso em que não tenhamos informado o segurado 



Leistungsbeschreibung - Anlage 1b Portugal  zum Versicherungsvertrag zwischen ERGO Direkt und KINOUSASSUR SARL / Benefita overview - Appendix 1b Portugal of the insurance contract between ERGO 
Direkt and KINOUSASSUR SARL 

 

Page 3 de 7  - Leistungsbeschreibung Reise Portugal 
 EPMV – November 2015 

 

através de uma comunicação específica por escrito em relação às sanções legais. 
 

Em caso de violação dolosa de uma obrigação, há lugar à perda do direito à indemnização em qualquer situação. 
 

 
5 Benefício máximo do plano 

 
O pagamento do valor de reposição em caso de furto do equipamento seguro pode ser reclamado apenas uma vez.  
 

6 Quais os documentos que têm de ser submetidos no caso de ocorrência de um sinistro? 
 

O segurado tem de fornecer os seguintes documentos: 
• Por correio:  

KINOUSASSUR SARL, Electronic Protect Mobile 
17 avenue Jeanne d'Arc BP 50026 94110 ARCUEIL- França 

• por e-mail:  sinistre@isicassur.frinfo@kinousassur.com 
 

���� Em todos os casos: 
-    A declaração relativa às circunstâncias exatas da ocorrência dos danos. 
- A fatura de aquisição do equipamento seguro. 
-    O certificado de seguro. 
- O comprovativo da apresentação de queixa junto das autoridades competentes em caso de furto. 
-  
 

7 A quem e quando concedemos a indemnização? 
 
Se a indemnização pecuniária for paga, esta será transferida para uma conta indicada pelo aderente.  

 

8 Quando começa o período de cobertura do seguro?  
A cobertura do seguro é válida logo que o segurado aderiu ao contrato de seguro de grupo,  mas não antes da data em que ele começa 
sua viagem.    
 
 

9 Quando termina o seu contrato? 
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A cobertura encontra-se em vigor durante o período referido no certificado de seguro. A cobertura termina com o fim do período 
referido no certificado de seguro.  
 
 
 

10 Como é revogada a adesão? 
10.1  Se o contrato de seguro para a viagem ter sido revogado,  não serão mais cobertos.  
 
10.2 O aderente pode revogar o seu contrato de adesão no prazo de 14 dias.  
Para fins de cumprimento do prazo considera-se suficiente o envio atempado da declaração de revogação para o tomador do seguro – 
esta tem de ser entregue na seguinte morada:  KINOUSASSUR SARL, 17 avenue Jeanne d'Arc BP 50026, 94110 ARCUEIL-França L. 

 
O tomador do seguro reembolsará, em nome da seguradora e à sua conta, o prémio já pago. 
 
10.2 Se o segurado comunicar a ocorrência de um sinistro dentro do período de revogação, o aderente deixa de poder exercer o seu 
direito de revogação, dado que esta declaração executa a aprovação do aderente para o início do contrato. 
 
10.3 Modelo de carga para revogação: 
 
"Eu, Nome + Apelido, residente em (Cidade) revogo pela presente a minha adesão ao contrato de seguro "Electronic Protect Mobile – Proteção 

de equipamentos". (Assinatura) „ 
 

11 Direito aplicável e idioma 
11.1 Para este contrato aplica-se o direito francês. Aplica-se o idioma português. 
 11.2 Em qualquer litígio que tenha tido origem no presente contrato de seguro, aplica-se a jurisdição exclusiva para o tribunal local, no qual o 
cliente se encontra domiciliado. 

 

12 Reclamações e pedido de mediação 
Se a gestão do contrato, do prémio ou do sinistro não corresponder às expectativas do aderente, este pode submeter uma reclamação para 
a seguinte morada:   
 
AVUS Portugal 
Regularização Internacional de Sinistros Lda. 
Rua Santos Andrea, Lote 1 - Loja D 
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P-2970-869 Charneca da Cotovia  
office.PT@avus-group.com  
 
 
Se a resposta não for satisfatória, o aderente ou o segurado pode contactar a seguradora por escrito (para isso é necessário o número do 
documento e a cópia dos documentos eventualmente necessários): 

 
ERGO Direkt Versicherung AG,  
Karl-Martell-Str. 60, 
90344 Nürnberg,  
Alemanha. 
 
ERGO Direkt Versicherung AG,  
Karl-Martell-Str. 60, 
90344 Nürnberg,  
Alemanha. 
ERGO Direkt Versicherung AG,  
Karl-Martell-Str. 60, 
90344 Nürnberg,  
Alemanha. 
 
A seguradora confirmará a receção da reclamação no prazo de 10 dias úteis 
e atribuirá o prazo previsto no qual os processos são realizados. Caso seja realizado o recurso a tribunal devido a este litígio por parte do aderente 
ou seguradora, este procedimento não é considerado válido. 

 

13 Quem é a sua pessoa de contacto? 
Contacte o tomador do seguro para todas as questões relacionadas com o contrato ou no caso de ocorrência de um sinistro 
 
KINOUSASSUR SARL,  
17 avenue Jeanne d'Arc BP 50026 
94110 Arcueil  
França  
Tel.: ++ 33 (0) 1 69 36 21 5949 85 82 20. 
Email : sinistre@isicassur.fr Internet:  www.kinousassur.com.  
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Kinousassur, Sarl Capital 7.500 €, RCS: CRETEIL B443485578, registada no ORIAS com o número 07 0007 539, a atuar por conta própria e por 
conta do seu cliente. KINOUSASSUR atua sob a autoridade da ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution), 61, rue Taitbout, 75436 
Paris Cedex 09. 
 
O segurado é  
ERGO Direkt Versicherung AG 
Karl-Martell-Str. 60  
90344 Nürnberg  
Alemanha 
 
ERGO Direkt Versicherung AG registada no tribunal de comarca Fürth com o número de registo comercial 2934. Capital social no montante de 
24.600.000 Euros, legalmente representada pelo Conselho Diretivo Dr. Daniel von Borries (Presidente), Ralf Hartmann e Dr. Jörg Stoffels. 

 
A empresa está sujeita às disposições da lei alemã de supervisão dos seguros e possui atividade no âmbito da livre prestação de serviços em 
França, Portugal e Espanha. 

 

14  Prémios 

Duração Premios 
Week-end – 1  mês 2 € 
2 Meses 3 € 
3-4 Meses 4 € 
5-6 Meses 5 € 
7 Meses 6 € 
8-9 Meses 7 € 
10 Meses 8 € 
11-12 Meses 9 € 

 

 
 

15 Vista geral ((sob reserva das "exclusões" previstas“) 
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Preço de venda s. Classe de aquisição e prémio 

Período duração da viagem  

Equipamentos cobertos por seguro Telemóvel, smartphone (exceto telefone por 
satélite), PC portátil (PDA, tablet, netbook, 
net PC) 

Número de equipamentos cobertos por seguro 1 

Âmbito de aplicação Em todo o mundo 
 
 

Assunção de custos em caso de furto de 
qualquer natureza 

sim 
 

Nível de cobertura máxima em caso de furto 600 €, 1 sinistro no máximo 
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