APOLICE Nº. 0004579494
A Seguradoras Unidas, S.A. garante a cobertura dos acidentes
pessoais para os alunos da Faculdade Motricidade Humana
Universidade Lisboa, durante a atividade escolar.

4. Sempre que ocorra um acidente, o aluno deverá
preencher uma participação de sinistro, cujo impresso se
encontra disponível na secretaria, e que deverá ser
assinado e carimbado pela Faculdade.

1. O Seguro é válido durante o ano letivo de 2018/2019, 5. Em caso de Acidente, o aluno poderá recorrer a qualquer
com inicio a 1 de Setembro de 2018 e termo a 31 agosto
estabelecimento hospitalar para receber os cuidados de
de 2019.
saúde de que necessite.
2. As coberturas do seguro são as seguintes:
(ver quadro)

As despesas de farmácia e exames clínicos para reembolso
terão que ser acompanhadas pelas devidas prescrições
médicas.
3. O pagamento do custo do seguro é efetuado por cada Toda a documentação relativa ao sinistro, nomeadamente
aluno no ato de inscrição da Faculdade.
Relatórios Médicos, deverá ser remetida aos nossos serviços.

GARANTIAS
O seguro em causa, garante o pagamento das indemnizações
pelos danos ou lesões corporais sofridas pelos alunos, bem
como as despesas de tratamento médico, cirúrgico,
medicamentos e internamento hospitalar.

COBERTURAS
Morte
Invalidez Permanente
Despesas Tratamento
Repatriamento
Despesas de Funeral
Responsabilidade Civil dos alunos
Responsabilidade Civil da FMH UL

CAPITAIS
30.000,00 €
30.000,00 €
8.000,00 €
Ilimitado
2.700,00 €
10.000,00 €
25.000,00 €

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ALUNOS
Garante a reparação de danos causados a terceiros durante a
atividade escolar. Os alunos serão considerados terceiros
entre si.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA FACULDADE

Garante a responsabilidade civil da Faculdade relativamente à
reparação de danos causados a terceiros em consequência de
acidentes que ocorram em quaisquer das suas instalações.
Fica abrangido o risco de intoxicação, provocada por ingestão
de bebidas ou alimentos adulterados, fornecidos pela
Faculdade ou sob sua responsabilidade.
Serviço de Apoio e Informação
NEW CALL - Mediação de Seguros, Unipessoal Lda
Telefones: 211 148 000 - 211 148 064
Participação por e-mail: zelia.nobre@newcall-seguros.pt
Documentação original deverá ser remetida:
NEW CALL - Mediação de Seguros, Unipessoal Lda
A/C. Zelia Nobre
Rua Julieta Ferrão, 10 – 6º.Andar | 1600-131 Lisboa
A consulta destas informações não dispensa a leitura das informações Pré-contratuais/Condições Gerais e Especiais da apólice, que prevalecem para
todos os efeitos legais e contratuais.

