
 

 
 
 
 

PLANO ACIDENTES PESSOAIS ESCOLAR 
APOLICE 6382603 

 
Pessoas Seguras 
 
Consideram-se Pessoas Seguras, durante o período de validade do seguro, todos os alunos inscritos no respectivo estabelecimento de 
ensino e cuja matrícula não tenha sido cancelada ou o aluno desistido da sua frequência. 

 
Âmbito da cobertura 
 
Sempre em conformidade com as Condições Gerais, Especiais e Particulares, ficam cobertos os acidentes ocorridos no trajecto de casa 
para o estabelecimento de ensino e vice-versa, nas instalações do estabelecimento, bem como em deslocações de estudo ou para 
estágio relacionado com o curso frequentado ou ainda noutras deslocações autorizadas pelo Tomador do Seguro e/ou estabelecimento 
de ensino, incluindo os locais pertencentes a entidades alheias, em Portugal e no estrangeiro, quer no desenvolvimento de actividades 
escolares quer extra-escolares dos alunos, pelo período de 24 horas durante todo o ano lectivo. 

 
Beneficiários 
 
Em caso de Morte do aluno, os beneficiários serão as pessoas que exercem o poder paternal. Na falta destas a indemnização será paga 
aos herdeiros legais, em partes iguais. 

 
Início e duração do seguro 
 
O seguro terá início na data convencionada entre as partes e renovar-se-á em 15 de Setembro de cada ano. 

 
Cessação das garantias 
 
As garantias conferidas pelo seguro cessam: 
 
- Em caso de denúncia do contrato seguro 
 
- Em relação a cada aluno, na data de anulação da matrícula e/ou na data em que desistir do curso em que estava matriculado, salvo se 
optar pela inscrição e frequência de outro curso do mesmo estabelecimento de ensino 

 
Plano de coberturas e capitais por pessoa segura/ano 
 
Morte – 7.500 €  
Invalidez Permanente – 37.500 €  
Despesas de Tratamento – 5.000 € 
Responsabilidade Civil Aluno – 5.000 € 
 
 
 
 
 
Tabela de desvalorizações 
 

GRAUS DE BASE DE DESVALORIZAÇÃO % DO CAPITAL/LIMITE 
DESVALORIZAÇÃO  DE INV. PERMANENTE 

Até 25 % Tabela de Desvalorizações das C. G. Apólice 0 

De 25 a 75 % Tabela de Desvalorizações das C. G. Apólice % sobre o capital/limite 
seguro   

De 75 a 100 % Tabela de Desvalorizações das C. G. Apólice 100 % 
 
AS CONDIÇÕES DA APÓLICE SÃO ANUAIS E RENOVAVEIS, PELO QUE NOS VENCIMENTOS A 15 DE SETEMBRO A APÓLICE 

ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES 
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