
 

 
 

SEGUROS DAS LICENÇAS DESPORTIVAS 
Todas as Licenças Desportivas têm um seguro desportivo associado nos termos da Lei mas, para as 
modalidades de montanha, é necessário fazer o seguro complementar, de acordo com o risco inerente à 
respetiva modalidade. 
 

SEGURO DESPORTIVO – ACIDENTES PESSOAIS 
APÓLICE Nº AG50011678 

 

Quando o praticante estiver a exercer atividades desportivas. 
 
MODALIDADE F: 
Atividades Seguradas: Campismo e Autocaravanismo 
Local de risco: Portugal   Valor: incluída na Licença Desportiva. 
 

SEGURO COMPLEMENTAR – ACIDENTES PESSOAIS 
APÓLICE Nº AG50003970 

 
Quando o praticante estiver a exercer atividades desportivas (treino ou competições). 
 
MODALIDADE E: (Todos os Escalões) 
Atividades Seguradas: Pedestrianismo e Skyrunning. 
Local de risco: Europa   Altitude: até aos 2000 metros 
Valor: 7,50 € 
 
MODALIDADE A: (Todos os Escalões) 
Atividades Seguradas: Idem E + Montanhismo, Escalada, Skyrunning e Acampamentos.  
Local de risco: Europa   Altitude: até 3500 metros 
Valor: 12,50 € 
 
MODALIDADE B: (Maiores de 14 anos) 
Atividades Seguradas: Idem A + Canyoning, Esqui-Montanhismo e Alpinismo. 
Local de risco: Europa   Altitude: até aos 5000 metros 
Valor: 28,00 € 
                          . 
MODALIDADE C: (Maiores de 18 anos) 
Atividades Seguradas: Idem A + Canyoning, Esqui-Montanhismo e Alpinismo. 
Local de risco: Todo o Mundo *  Altitude: até aos 7000 metros 
Valor: 84,00 € 
 
MODALIDADE D: (Maiores de 18 anos) 
Atividades Seguradas: Idem A + Canyoning, Esqui-Montanhismo e Alpinismo. 
Local de risco: Todo o Mundo *   Altitude: acima dos 7000 metros 
Valor: 136,00 € 
*(exceto em países que estejam em guerra ou entrem em conflito bélico durante a vigência da apólice) 

V.S.F.F 
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COBERTURAS 
 
Modalidade F 
Despesas de tratamento e repatriamento por acidente – 5.000,00 €            Franquia – 50,00 € 
Morte ou invalidez permanente por acidente – 28.000,00 € 
Despesas de funeral por acidente – 2.700,00 € 
 
Modalidades E, A e B 
Despesas de tratamento, resgate e repatriamento por acidente – 5.000,00 €            Franquia – 50,00 € 
Morte ou invalidez permanente por acidente – 28.000,00 € 
Incapacidade temporária por internamento hospitalar – 10,00 € 
Despesas de funeral por acidente – 2.700,00 € 
 
Modalidades C e D 
Despesas de tratamento, resgate e repatriamento por acidente – 5.000,00 €            Franquia – 50,00 € 
Morte ou invalidez permanente por acidente – 50.000,00 € 
Incapacidade temporária por internamento hospitalar – 25,00 € 
Despesas de funeral por acidente – 2.168,00 € 
 
PARTICIPAÇÃO DE SINISTRO 

Caso algum atleta/agente desportivo/praticante tenha um sinistro deverá preencher o documento 
que se encontra disponível no portal da FCMP em: Documentação/Seguros/Participação de 
Sinistro Acidentes Pessoais, que, após devidamente preenchido, deverá ser carimbado pela Filiada 
e enviado para a FCMP para o email seguros@fcmportugal.com 
 
Posteriormente à participação ter sido entregue na FCMP, todos os documentos (faturas, recibos, 
etc) poderão ser entregues em qualquer dependência da Companhia de Seguros Fidelidade ou 
enviados para a seguinte morada: 

Fidelidade Companhia Seguros SA 
Departamento de Sinistros de Acidentes Pessoais 
Rua Alexandre Herculano, 5-2º. 
1629-152 LISBOA 

O reembolso das despesas será feito diretamente ao atleta/agente desportivo/praticante. 
 
Os capitais e condições cumprem o disposto no Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de Janeiro. 
 
Caso se encontre em território nacional ou no estrangeiro, contacte a LINHA DE APOIO - 808 29 39 49.  
 
 
 

Lisboa, 26 de fevereiro de 2015 
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