
 
 

 

 
 

 
 

PROPOSTA DE CONDIÇÕES Acidentes Pessoais OTL 
Cotação nº. 1802407901 

Data 25-01-2018!
 
 
 

Tomador do Seguro  APAP ASSOCIAÇAO PRATICANTES AIRSOFT PORTUGUES APD 
 
 

Pessoas Seguras Cerca de 10 pessoas a identificar antes do início do risco. 
 
A identificação das pessoas seguras deverá ser enviada no ficheiro 
disponibilizado, de forma a dar cumprimento às obrigações legais no âmbito do 
Registo Central de contratos de seguro de Vida, de Acidentes Pessoais e de 
Operações de Capitalização. 

 
 

Duração do Seguro Por um ano e seguintes com data início futura a indicar. 
 
 

Condições Gerais e 
Especiais 

A este seguro aplicam-se as Condições Gerais 112 e a Condição Especial 02 
Seguro Desportivo do Seguro de Acidentes Pessoais Grupo Ocupação dos 
Tempos Livres. 

 
Âmbito do Risco Acidentes que possam ocorrer às pessoas seguras durante a prática desportiva 

amadora de “Airsoft” organizada pelo tomador do seguro. 
 
O contrato visa dar satisfação à obrigação legal de segurar nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10/2009 de 12 de Janeiro, 
regulamentado pelo mesmo diploma. 

 
 

Local de Risco Em instalações próprias para a prática desportiva referenciada, a indicar. 
 
 

Coberturas, Capitais 
Seguros e Franquias, 

por Pessoa Segura 

 

Cobertura Capital Franquia 

Morte ou Invalidez Permanente 
por Acidente €27.761,00 - 

Despesas de Tratamento, 
Transporte Sanitário e 
Repatriamento por Acidente 

€4.443,00 €75,00 por 
sinistro 

Despesas de Funeral por 
Acidente €2.222,00 - 

 

Prémio Comercial / 
Custo Comercial de 

Apólice 

O prémio comercial anual por pessoa segura, independentemente da data de 
inclusão ou de exclusão da apólice, é de €10,00. 
 
O custo comercial de apólice na primeira anuidade é de €5,00. 

 

Prémio Total / Custo 
Total de Apólice 

Sobre o prémio comercial e sobre o custo comercial de apólice incidem a taxa 
e o imposto legalmente exigidos, INEM (2,5%) e Imposto de Selo (5%). 

 

Validade da Cotação A presente cotação é válida por 30 dias. 

	  

	  

	  

	  

	  


