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 Os atletas têm livre escolha em todo o tipo de cuidados médicos, uma vez que as apólices

irão vigorar no sistema de reembolso, com base no limite de capital da apólice subscrita.

 Para que o sinistro possa ser abrangido pela apólice, assim que se tenha conhecimento da

ocorrência de um sinistro, ou logo que tal seja possível, o Clube, Associação, ou Federação,

deverão efetuar a respectiva participação do sinistro, disponível no site da Federação de

Ginástica de Portugal ou entrar em contacto com a Portinsurance – Consultores de Seguros,

Lda., (através dos contactos a seguir indicados), que providenciará então as instruções para

o encaminhamento do sinistrado e acompanhamento.

 O envio das Prticipações de sinistro deverão ser obrigatóriamente enviadas para a

Federação de Ginástica de Portugal no prazo de 8 dias a partir da data do sinistro.

 ENVIO DE DESPESAS DE TRATAMENTO:

Portinsurance – Consultores de Seguros, Lda.

Departamento de Sinistros

Rua Antero Inacio, s/n

3060-707 TOCHA

E-MAIL: sinistros@Portinsurance.pt

Gestora de Sinistros: Nidia Sousa

nidia.sousa@portinsurance.pt

Telefone: 231 447 134

Fax: 231 447 206

Telemoveis: 961 392 270 ou 961 392 257

www.portinsurance.pt

 Episódios de urgência devem ser encaminhadas para a rede pública hospitalar, mesmo antes

da efectivação da participação, devendo a factura ser emitida em nome do atleta segurado.

PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO – 2016/2017

FRANQUIA: 30,00€ por sinistro em todas as apólices

Este contrato vigora em sistema de Reembolso em que a Fidelidade indemniza as despesas
apresentadas por sinistro, após a dedução da franquia ao total das despesas efetuadas.

A Franquia a aplicar está definida na apólice subscrita

 AG63621174 – Dirigentes, treinadores e juízes
 AG63621187 – Ginástica para todos (manutenção s/ competição)
 AG63621192 – Ginástica competição (até 12 anos)
 AG63621194 – Ginástica competição (maiores 12 anos)
 AG63621197 – Ginástica alto rendimento (seleções nacionais – OPÇÃO A) (  5.000,00€ - Desp. Tratamento)
 AG63621147 - Ginástica alto rendimento (seleções nacionais – OPÇÃO B) (  7.500,00€ - Desp. Tratamento)
• AG63621164 – Ginástica alto rendimento (seleções Nacionais) - OPÇÂO C) (10.000,00€ - Desp. Tratamento)

APÓLICES DE ACIDENTES PESSOAIS – 2016/2017 (Início a 01/09/2016)

Lisboa, 25/08/2016
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