CIRCULAR Nº 09/18

03/09/2018

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais

ASSUNTO: Seguro Desportivo

Tendo surgido dúvidas quanto aos procedimentos a seguir em caso de ocorrência de
sinistro/acidente desportivo, designadamente quanto aos responsáveis pelo pagamento aos
respetivos estabelecimentos hospitalares prestadores dos tratamentos das lesões sofridas, a
Federação Portuguesa de Natação (FPN), no âmbito do Seguro Desportivo de Grupo contratado
à AIG Europe Limited, através da MDS, esclarece o seguinte:
1. Em caso de acidente desportivo, o agente desportivo, e/ou o seu representante legal e/ou
a sua associação e/ou o seu clube, deve participar o evento à Seguradora, e informar a
FPN, nos 8 (oito) dias imediatamente seguintes, indicando o local, dia, hora, causas e
testemunhas, devendo facultar à Seguradora todos os elementos e informações
relevantes relativas ao sinistro e suas consequências.

2. Tratando-se o Seguro Desportivo de Grupo contratado pela FPN de um seguro na
modalidade de reembolso, o agente desportivo, e/ou o seu representante legal e/ou a sua
associação e/ou o seu clube, suporta a totalidade das despesas médicas de tratamento,
efetuando o pagamento, diretamente, ao prestador dos serviços e solicitando que nas
faturas constem os correspondentes nome e NIF para apresentação subsequente das
mesmas à Seguradora para efeitos de comparticipação - até ao limite do valor máximo
das despesas necessárias para o tratamento das lesões sofridas em caso de acidente,
fixado nas Condições Particulares e coberto pelas Condições Gerais da competente
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Apólice - devendo, ainda, disponibilizar à Seguradora todos os documentos
comprovativos, nomeadamente, originais de faturas e de recibos de despesas e de
exames.
3. A FPN alerta que a Seguradora, na liquidação de despesas, deduzirá, ao valor a
reembolsar, a franquia aplicável, liquidando o remanescente que for devido. "

Pela FPN

António José Silva
Presidente

Moradia Complexo do Jamor, Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada
+351 21 415 81 90/91
+351 21 419 17 39
secretaria@fpnatacao.pt

