
RISCO:

ADMINISTRADOR DELEGADO

LISBOA,

CONDIÇÕES PARTICULARES SEGURO ACID PESSOAIS - GRUPO FECHADO
2102114000015/0APÓLICE / ACTA:
1

20 de Abril de 2021

INÍCIO DA APÓLICE:
PERÍODO ACTA (RISCO):

FORMA DE PAGAMENTO:
FORMA DE COBRANÇA:

AGENTE:
ESCRITÓRIO GESTOR:

PRÉMIO INICIAL/ACTA:

PROX. RENOVAÇÃO:
A

NIF DO TOMADOR:

21/04/2021
21/04/2021 21/04/2022
21/04/2022
ANUAL POR BANCO
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA

90,99

34420
PORTIMÃO - DELEGADO

515128562

TOMADOR

OFIC:

JOANA WIRACHMAN UNIPESSOAL LDA

URB MOINHOS DO ARADE
RUA DOS PADEIROS LOTE 19
PORTIMAO
8500-454 PORTIMAO
PORTUGAL 6122

DADOS DA PESSOA SEGURA
PESSOA SEGURA:
MORADA:
LOCALIDADE:
CLASSE:

JOANA WIRACHMAN UNIPESSOAL LDA
URB MOINHOS DO ARADE

DATA DE NASCIMENTO:
N. PESSOAS: 51

ACTIVIDADE: ALOJAMENTO MOBILADO PARA TURISTAS

NOME                                                                                                                                  % DE PARTICIPAÇÃO

BENEFICIÁRIOS

HERDEIROS LEGAIS DAS PESSOAS SEGURAS POR ESTA APÓLICE 100

MODALIDADE:

MODALIDADE E TIPO DE RISCO

AP ALOJAMENTO LOCAL TIPO DE RISCO: EXTRA-PROFISSIONAL

GARANTIAS CONFORME CONDIÇÕES GERAIS MOD. MOEDA: EURO

CAPITAL

20020090700/CD0003/N

MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE 5.000,00
DESPESAS TRAT. E REPATRIAMENTO 500,00

Franquia Dinâmica

OUTRAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS

LOMBADA BOLIQUEIME, CASA ESCONDIDA
LICENCA EM EMISSÃO

ESTE CONTRATO FICA SUBORDINADO AS CONDICOES GERAIS DA APOLICE CUJO O TEXTO SE ANEXA
ESTA APOLICE FOI EMITIDA COM BASE NA PROPOSTA DE SEGURO, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

OUTRAS CLÁUSULAS

CX109 Franquia Dinâmica

1. Em caso de sinistro garantido pela cobertura de Morte ou  Invalidez Permanente não será aplicada franquia.

2. Em caso de sinistro garantido pela cobertura de Despesas de Tratamento serão aplicadas as seguintes
franquias por sinistro e pessoa segura: 

- No primeiro sinistro não será aplicada franquia. 

- No segundo sinistro será aplicada uma franquia de 100  Euros por pessoa segura. 

- Nos sinistros seguintes será aplicada uma franquia cujo valor é determinado pela multiplicação de 100
CX - COND. PARTICULAR
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Euros pelo número de sinistros ocorridos na apólice incluindo o sinistro em curso (não considerando o 1.º
sinistro).   

3. Para efeitos do disposto no número anterior equivalem a SINISTRO o conjunto de sinistros decorrentes
de um mesmo  evento causador.

4. Sempre que não ocorra qualquer sinistro numa anuidade, o valor da franquia será reduzido em 100 Euros na data da
prorrogação do contrato. No caso de sucessivas anuidades sem sinistros, o valor mínimo da franquia será sempre reduzido até
atingir o regime estabelecido para o primeiro  sinistro (sem franquia).

CX000 Exclusão de Danos Ambientais 

Cláusula Particular

Salvo convenção em contrário, para além das exclusões constantes nas Condições Gerais, Especiais e
Particulares da apólice, consideram-se excluídos os danos causados ao ambiente, ao ecossistema e à
biodiversidade, nos termos definidos na Diretiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
21 de abril de 2004 e no respetivo diploma nacional, e demais legislação aplicável, que estiver em vigor e
que tenha  procedido à transposição da legislação  comunitária.

CX995 Cláusula de Exclusão e Limitação de  Sanções

A MAPFRE não dará cobertura nem será responsável por pagamentos ou compensações de qualquer
espécie que possam expô-la a qualquer sanção, proibição ou restrição ao abrigo de resoluções das Nações
Unidas ou a sanções comerciais ou económicas, leis ou regulamentos da União Europeia, Reino Unido ou
Estados Unidos da América.

CX - COND. PARTICULAR

CONDIÇÕES ESPECIAIS E PARTICULARES DA APÓLICE

CX030 Adenda às Condições Gerais do Seguro de Acidentes  Pessoais

O artigo 4.º das Condições Gerais da  apólice deve considerar-se substituído pela seguinte  redação: 

ARTIGO 4º - EXCLUSÕES 

1. Consideram-se excluídos do âmbito de cobertura do contrato os acidentes que derivem, direta ou
indiretamente  de: 

a) Ação ou omissão da Pessoa Segura em estado de alcoolemia ou sob influência de estupefacientes fora
de prescrição  médica ou quando incapaz de controlar os seus atos; 

b) Atos ou omissões doloso(a)s da Pessoa Segura, suicídio ou tentativa deste, atos temerários, ações ou
intervenções  praticados sobre si próprio, apostas ou desafios; 

c) Atos ou omissões doloso(a)s do beneficiário dirigidos contra a Pessoa Segura, na parte do benefício que
àquele  respeitar; 

d) Atos de terrorismo, ou seja, quaisquer crimes, atos ou factos como tal considerados nos termos da
legislação em  vigor; 

CE - CONDIÇÃO ESPECIAL; CL - CLÁUSULA
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e) Atos de sabotagem, entendendo-se como tal um ato de destruição, ou que impossibilite o funcionamento
ou desvie dos seus fins normais, definitiva ou temporariamente, total ou parcialmente, meios ou vias de
comunicação, instalações de serviços públicos ou destinadas ao abastecimento e satisfação das
necessidades vitais da população, com a intenção de destruir, alterar ou subverter o Estado de direito
constitucionalmente estabelecido, praticado por  qualquer indivíduo ou conjunto de indivíduos. 

Excluem-se também: 

f) Hérnias de qualquer natureza, varizes e suas complicações, lumbagos, roturas ou distensões
musculares; 

g) Implantação de próteses e/ou ortóteses; 

h) Acidentes ou eventos que produzam unicamente efeitos  psíquicos; 

i) As doenças de qualquer natureza, as quais só ficarão garantidas quando se possa provar
inequivocamente serem  consequência direta do acidente coberto; 

j) Asbestose, qualquer outra doença, excluindo igualmente cancro, ou qualquer outro dano causado(a),
decorrente ou de qualquer forma relacionado(a) com amianto ou qualquer produto contendo amianto em
qualquer forma ou quantidade. 

2. Consideram-se também excluídas as seguintes afeções: 

a) Síndroma de Imunodeficiência adquirida (SIDA); 

b) Ataque cardíaco não causado por traumatismo físico  externo. 

3. Exceto quando expressamente contratadas as respetivas coberturas nas Condições Particulares, o
presente contrato  não garante: 

a) Prática desportiva federada e os respetivos treinos; 

b) Prática de Alpinismo, Artes Marciais, Boxe, Caça de Animais Ferozes, Caça Submarina, Desportos de
Inverno, Motonáutica, Motorismo, Pára-quedismo, Tauromaquia e outros desportos e atividades análogas
na sua perigosidade, mesmo  como amador; 

c) Pilotagem de aeronaves; 

d) Fenómenos da natureza, tais como ventos ciclónicos, terramotos, maremotos e outros fenómenos
análogos nos seus  efeitos e ainda ação de raio; 

e) Os acidentes resultantes de explosão ou quaisquer outros fenómenos direta ou indiretamente
relacionados com a desintegração ou fusão de núcleos de átomos, bem como os efeitos de contaminação
radioativa; 

f) Greves, distúrbios laborais, tumultos e/ou alteração da ordem pública, insurreição, revolução ou guerra
civil, invasão e guerra contra país estrangeiro (declarada ou não) e hostilidade entre nações estrangeiras
(quer haja ou não declaração de guerra) ou atos bélicos provenientes direta ou indiretamente dessas
hostilidades; 

CE - CONDIÇÃO ESPECIAL; CL - CLÁUSULA
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g) Utilização de veículos motorizados de duas rodas.

CX105 Limite Máximo Agregado de Capital  Seguro

Cláusula Particular

Fica estabelecido um limite máximo agregado de capital seguro por sinistro e anuidade de Euro 2.500.000
para o conjunto das pessoas seguras pela presente apólice.

CX888 Tratamento de Dados Pessoais

O tomador do seguro foi informado e consentiu expressamente o tratamento dos dados fornecidos voluntariamente no processo
de contratação do seguro, assim como todos os dados que sejam fornecidos à MAPFRE Seguros Gerais, S.A, diretamente ou
através do seu mediador, e dos que se obtenham mediante gravação de conversas telefónicas ou como consequência da sua
navegação por páginas web de Internet ou outro meio, com finalidade de desenvolvimento do contrato ou de consulta, solicitação
ou contratação de qualquer serviço ou produto, mesmo após a cessação da relação pré-contratual ou contratual, incluindo,
eventualmente, as comunicações ou as transferências internacionais dos dados que possam ser realizadas, para as finalidades
referidas na Informação Adicional sobre Proteção de Dados constante nas Condições Gerais da apólice e em
https://www.mapfre.pt/seguros-pt/protecao-dados/.

O tomador do seguro também consentiu a gravação das conversas telefónicas tidas com a MAPFRE Seguros Gerais, S.A no
âmbito do contrato de seguro.

A MAPFRE Seguros Gerais, S.A poderá consultar os seus dados em ficheiros sobre cumprimento e incumprimento de
obrigações pecuniárias.

Se os dados fornecidos se referirem a terceiros ou a pessoas singulares diferentes do tomador do seguro, este garantiu ter obtido
e contar com o consentimento prévio daqueles para a comunicação dos seus dados e tê-los informado, previamente à sua
inclusão no contrato, das finalidades do tratamento, comunicações e demais termos previstos no mesmo e na Informação
Adicional sobre Proteção  de Dados.

Autorização para Acesso a Dados de Saúde: As pessoas seguras foram informadas previamente à sua inclusão no seguro e
autorizaram expressamente a MAPFRE Seguros Gerais S.A. a inquirir junto de qualquer entidade que as tenha tratado e/ou
examinado, a pedir todos os elementos clínicos e/ou médicos e/ou hospitalares necessários sobre o seu estado de saúde,
relacionados com intervenções cirúrgicas, internamentos hospitalares, consultas médicas e exames complementares de
diagnóstico, para efeitos de aceitação ou recusa da celebração do contrato de seguro, para efeito de apuramento da existência
de falsas declarações sobre o seu estado de saúde, suscetíveis de influenciarem a decisão de aceitação do contrato de seguro e
de gerarem a anulabilidade deste e para determinação das causas e consequências de qualquer sinistro participado pelo próprio
tomador ou pelos seus  beneficiários ou herdeiros.

O tomador do seguro declarou que tem mais de dezoito anos. Do mesmo modo, caso os dados fornecidos pertençam a menores
de idade, na qualidade de pai/mãe ou tutor do menor autorizou expressamente o tratamento dos referidos dados, incluindo,
eventualmente, os de saúde, para a gestão das finalidades referidas na Informação Adicional sobre Proteção de Dados constante
nas Condições Gerais e em  https://www.mapfre.pt/seguros-pt/protecao-dados/.

O tomador do seguro garantiu a exatidão e veracidade dos dados pessoais fornecidos, comprometendo-se a mantê-los
devidamente atualizados e a comunicar à MAPFRE Seguros  Gerais, S.A qualquer alteração dos mesmos.

Informação básica sobre proteção de dados:  

Responsável: MAPFRE Seguros Gerais, S.A
CE - CONDIÇÃO ESPECIAL; CL - CLÁUSULA
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Finalidades: Gestão do contrato de seguro, elaboração de perfis para a execução adequada do contrato de seguro, manutenção
e gestão integral e centralizada da sua relação com o Grupo MAPFRE e envio de informações e publicidade sobre ofertas de
produtos e  serviços do Grupo MAPFRE.

Legitimidade: Execução do contrato.

Destinatários: Poderão ser comunicados dados a terceiros e/ou ser realizadas transferências de dados para países terceiros
nos termos indicados na  Informação Adicional sobre Proteção de Dados.

Direitos: Poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, supressão, limitação, oposição e portabilidade, constantes na
Informação  Adicional sobre Proteção de Dados.

Informação Adicional: Poderá consultar a Informação Adicional sobre Proteção de Dados nas Condições Gerais ou em
https://www.mapfre.pt/seguros-pt/protecao-dados/.

Consentimento de Oferta de Produtos e Serviços:  

No caso de ter autorizado o tratamento e comunicação dos dados de carácter pessoal por parte da MAPFRE Seguros Gerais,
S.A para o envio de informações e publicidade sobre ofertas comerciais de produtos e serviços da MAPFRE Seguros Gerais,
S.A, das diversas entidades do Grupo MAPFRE, assim como de terceiras entidades com as quais qualquer empresa do Grupo
MAPFRE tenha celebrado acordos de colaboração,  poderemos informá-lo sobre descontos e promoções.

Consentimento de Oferta de Produtos e Serviços -  Finalidades Não Comerciais: 

No caso de ter autorizado o tratamento e comunicação dos dados de carácter pessoal por parte da MAPFRE Seguros Gerais,
S.A para o envio de informações e conteúdos sobre a entidade e respetivos serviços gratuitos da MAPFRE Seguros Gerais, S.A,
das diversas entidades do Grupo MAPFRE, assim como de terceiras entidades com as quais qualquer empresa do Grupo
MAPFRE tenha celebrado acordos de colaboração, poderemos informá-lo sobre conteúdos não comerciais, ofertas, brindes e
outras vantagens associadas aos planos  de fidelização do Grupo MAPFRE.

De qualquer forma, o consentimento para o tratamento dos seus dados para estas duas finalidades tem carácter revogável,
podendo retirar em qualquer momento o consentimento prestado ou exercer qualquer um dos direitos referidos na forma indicada
na Informação Adicional sobre Proteção de Dados, constante nas Condições Gerais da apólice e em
https://www.mapfre.pt/seguros-pt/protecao-dados/.

CE - CONDIÇÃO ESPECIAL; CL - CLÁUSULA
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