
 
 

 

 
 

 

Seguro Acidentes Pessoais 
 
Por vezes, o pior de um acidente é o que vem a seguir. 
 
Para que saiba com o que pode contar, o Seguro de Acidentes Pessoais garante-lhe  o pagamento de 
capitais e/ou indemnizações por danos ou lesões corporais, ao abrigo das coberturas contratadas, em 
consequência de acidente que ocorra em trabalho ou em lazer. 
 
Tem à sua disposição três planos crescentes de coberturas, que poderá escolher: 

 

PLANO BASE 
Protecção para os grandes riscos, garantindo coberturas de morte ou invalidez permanente por 

acidente. 

PLANO  VITAL 
Protecção mais abrangente que, para além da protecção base, inclui despesas de tratamento, 

transporte sanitário e repatriamento por acidente. 

PLANO TOTAL 
Protecção completa que inclui também o pagamento de indemnização diária por internamento 

hospitalar e despesas de funeral. 

Pode ainda construir um Seguro de Acidentes Pessoais à sua medida, através da contratação do Plano 

Livre no qual pode combinar um conjunto de coberturas (mediante consulta). 

 

Fique protegido em qualquer lugar do mundo, 365 dias por ano, 24 horas por dia. 

O Seguro de Acidentes Pessoais garante-lhe, em caso de acidente, e consoante as coberturas que haja 

contratado: 

 Pagamento do capital seguro em situações que resultem na Morte da pessoa segura. 

 Pagamento de uma indemnização em situações que resultem em Invalidez Permanente igual ou 

superior a 25%. O valor a pagar corresponderá à percentagem da invalidez aplicada sobre o capital 

seguro. 

 Reembolso das despesas de tratamento, transporte sanitário e repatriamento. 

 Pagamento de uma indemnização diária em situações de Incapacidade Temporária por 

Internamento Hospitalar 

 
Para que escolha a protecção mais adequada às suas exigências o Seguro Acidentes 
Pessoais disponibiliza-lhe 3 planos de coberturas com 3 opções de capital: 
 

COBERTURAS 
PLANOS 

BASE VITAL TOTAL 

Morte ou Invalidez Permanente por acidente   
  

Despesas de Tratamento, Transporte Sanitário e Repatriamento por acidente  - 
  

Incapacidade Temporária por Internamento Hospitalar (Indemnização Diária)  -  - 
 

Despesas de Funeral por acidente  -  - 
 

  incluída 



 
 

 

 
 

 

O valor do seguro é calculado por plano em função do Capital Seguro contratado e de acordo com a sua 
actividade profissional. 
 
Veja aqui alguns exemplos: 

 

RUI, EMPREGADO DE ESCRITÓRIO, CAPITAL SEGURO 50.000 € 

 PLANO BASE  PLANO VITAL  PLANO TOTAL 

4,49/mês* 6,42€/mês* 8,07€/mês* 

 
* Prémio pago trimestralmente. Acresce na 1ª anuidade o custo de apólice 5,35 €. Os valores apresentados são válidos até 30-
04-2013 e consideram as cargas fiscais e parafiscais actualmente em vigor pelo que qualquer alteração destas determinará a 
correspondente modificação daquele. 

 
O Seguro de Acidentes Pessoais pode ser pago anualmente ou com fraccionamento mensal, trimestral ou 
semestral. 
 
 
NÃO SE ESQUEÇA: 
 Este seguro pode ser contratado por pessoas com idades compreendidas entre os 14 e os 75 anos;  

 O seguro termina aos 75 anos.  
 
 
 


