
OPÇÃO 1 
ADICIONAL AO SEGURO ASSOCIADO À LICENÇA DESPORTIVA, APÓLICE AG63323255 

 
TOMADOR DO SEGURO 
Federação de Motociclismo de Portugal 
 
PESSOAS SEGURAS 
Só poderão ser pessoas seguras no presente contrato, os pilotos de motociclismo amador que estejam 
abrangidos pelas garantias da apólice AG63323255. O Seguro deixa de produzir efeitos no caso de 
cessação desta apólice. 
 
DURAÇÃO DO SEGURO 
Por um ano a prorrogar pelos seguintes com inicio a indicar, e com data de vencimento a 16 de janeiro 
de cada ano. 
 
CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS 
A este segururo aplicam-se as Condições gerrais 112 e a Condição Especial 02 Seguro Desportivo do 
Seguro de Acidentes Pessoaiis Ocupação de Tempos Livres. 
 
ÂMBITO DO RISCO 
Garantem-se as indeminizações devidas en caso de acidente que venham a ocorrer às Pessoas Seguras 
durante a prática desportiva amadora federada de motociclsimo (provas de competição, treinio e 
estágios) em representação da Federação de Motociclismo de Portugal. 
O contrato visa dar satisfação à obrigação legal de segurar nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 
2º do Decreto-Lei m.º 10/2009 de 12 de Janeiro, regulamentado pelo memso diploma. 
 
COBERTURAS, CAPITAIS SEGUROS E FRANQUIAS POR PESSOA SEGURA 

Cobertura Capital Franquia 

Morte (*) ou Invaliddez Permanente por 
Acidente 

€27.500,00  

Despesass de Tratamento, Transporte 
Sanitário e Repatriamento por Acidente 

€5.000,00 €5.000,00 (**) 

Despesas de Funeral €2.700,00 €2.700,00 (***) 

(*) Inclui-se a Morte Súbita: Entende-se por Morte Súbita, a que ocorra durante o evento desportivo 
seguro por este cntrato, mesmo que não provocada diretamente por acidente, desde que não resulte 
de doença ou situação clínica pré-diagnosticada. 
(**) A Cobertura de Despesas de Tratamento, Trnasporte Sanotário e Repatriamento por Acidente 
funciona, até ao limite de capital fixado na presente apólice, em cúmulo do Capital Seguro na Apólice 
AG63323255, e após esgotado o capital desta. 
(***) A Cobertura de Despesas de Funeral funciona em excesso do capital fixado na apólice 
AG63323255. 
 
PRÉMIO COMERCIAL 
O prémio comercial anual por Pessoa Segura, independetmente da data de inclusão ou de exclusão é 
de €190,00. 

 



 
OPÇÃO 2 

ADICIONAL AO SEGURO ASSOCIADO À LICENÇA DESPORTIVA, APÓLICE AG63323255 
 
TOMADOR DO SEGURO 
Federação de Motociclismo de Portugal 
 
PESSOAS SEGURAS 
Só poderão ser pessoas seguras no presente contrato, os pilotos de motociclismo amador que estejam 
abrangidos pelas garantias da apólice AG63323255. O Seguro deixa de produzir efeitos no caso de 
cessação desta apólice. 
 
DURAÇÃO DO SEGURO 
Por um ano a prorrogar pelos seguintes com inicio a indicar, e com data de vencimento a 16 de janeiro 
de cada ano. 
 
CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS 
A este segururo aplicam-se as Condições gerrais 112 e a Condição Especial 02 Seguro Desportivo do 
Seguro de Acidentes Pessoaiis Ocupação de Tempos Livres. 
 
ÂMBITO DO RISCO 
Garantem-se as indeminizações devidas en caso de acidente que venham a ocorrer às Pessoas Seguras 
durante a prática desportiva amadora federada de motociclsimo (provas de competição, treinio e 
estágios) em representação da Federação de Motociclismo de Portugal. 
O contrato visa dar satisfação à obrigação legal de segurar nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 
2º do Decreto-Lei m.º 10/2009 de 12 de Janeiro, regulamentado pelo memso diploma. 
 
COBERTURAS, CAPITAIS SEGUROS E FRANQUIAS POR PESSOA SEGURA 

Cobertura Capital Franquia 

Morte (*) ou Invaliddez Permanente por 
Acidente 

€27.500,00  

Despesass de Tratamento, Transporte 
Sanitário e Repatriamento por Acidente 

€10.000,00 €5.000,00 (**) 

Despesas de Funeral €2.700,00 €2.700,00 (***) 

(*) Inclui-se a Morte Súbita: Entende-se por Morte Súbita, a que ocorra durante o evento desportivo 
seguro por este cntrato, mesmo que não provocada diretamente por acidente, desde que não resulte 
de doença ou situação clínica pré-diagnosticada. 
(**) A Cobertura de Despesas de Tratamento, Trnasporte Sanotário e Repatriamento por Acidente 
funciona, até ao limite de capital fixado na presente apólice, em cúmulo do Capital Seguro na Apólice 
AG63323255, e após esgotado o capital desta. 
(***) A Cobertura de Despesas de Funeral funciona em excesso do capital fixado na apólice 
AG63323255. 
 
PRÉMIO COMERCIAL 
O prémio comercial anual por Pessoa Segura, independetmente da data de inclusão ou de exclusão é 
de €330,00 
 



OPÇÃO 3 
ADICIONAL AO SEGURO ASSOCIADO À LICENÇA DESPORTIVA, APÓLICE AG63323255 

 
TOMADOR DO SEGURO 
Federação de Motociclismo de Portugal 
 
PESSOAS SEGURAS 
Só poderão ser pessoas seguras no presente contrato, os pilotos de motociclismo amador que estejam 
abrangidos pelas garantias da apólice AG63323255. O Seguro deixa de produzir efeitos no caso de 
cessação desta apólice. 
 
DURAÇÃO DO SEGURO 
Por um ano a prorrogar pelos seguintes com inicio a indicar, e com data de vencimento a 16 de janeiro 
de cada ano. 
 
CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS 
A este segururo aplicam-se as Condições gerrais 112 e a Condição Especial 02 Seguro Desportivo do 
Seguro de Acidentes Pessoaiis Ocupação de Tempos Livres. 
 
ÂMBITO DO RISCO 
Garantem-se as indeminizações devidas en caso de acidente que venham a ocorrer às Pessoas Seguras 
durante a prática desportiva amadora federada de motociclsimo (provas de competição, treinio e 
estágios) em representação da Federação de Motociclismo de Portugal. 
O contrato visa dar satisfação à obrigação legal de segurar nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 
2º do Decreto-Lei m.º 10/2009 de 12 de Janeiro, regulamentado pelo memso diploma. 
 
COBERTURAS, CAPITAIS SEGUROS E FRANQUIAS POR PESSOA SEGURA 

Cobertura Capital Franquia 

Morte (*) ou Invaliddez Permanente por 
Acidente 

€27.500,00  

Despesass de Tratamento, Transporte 
Sanitário e Repatriamento por Acidente 

€15.000,00 €5.000,00 (**) 

Despesas de Funeral €2.700,00 €2.700,00 (***) 

(*) Inclui-se a Morte Súbita: Entende-se por Morte Súbita, a que ocorra durante o evento desportivo 
seguro por este cntrato, mesmo que não provocada diretamente por acidente, desde que não resulte 
de doença ou situação clínica pré-diagnosticada. 
(**) A Cobertura de Despesas de Tratamento, Trnasporte Sanotário e Repatriamento por Acidente 
funciona, até ao limite de capital fixado na presente apólice, em cúmulo do Capital Seguro na Apólice 
AG63323255, e após esgotado o capital desta. 
(***) A Cobertura de Despesas de Funeral funciona em excesso do capital fixado na apólice 
AG63323255. 
 
PRÉMIO COMERCIAL 
O prémio comercial anual por Pessoa Segura, independetmente da data de inclusão ou de exclusão é 
de €470,00. 


