ÂMBITO
Seguro de Acidentes Pessoais para praticantes amadores de golfe, federados e não federados,
quando em lazer, competição, treino ou estágio e durante as deslocações inerentes.
Inclui coberturas complementares de danos no equipamento de golfe, reembolso de despesas com
inscrições, responsabilidade civil e assistência a pessoas.

LIMITES
Idade entre os 16 e os 70 anos.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
PARA PRATICANTES DE GOLFE

GARANTIAS E CAPITAIS

VANTAGENS
Seguro completo que garante a
proteção (risco extra profissional),

Ideal

VIP

Coberturas
Capitais

as responsabilidades e os
equipamentos da pessoa segura

Morte ou Invalidez
Permanente

25.000

50.000

2.500

5.000

Sublimite para Despesas de
Tratamento do

500

1.000

Bagagem Equipamento
Desportivo

500

1.000

Danos no Equipamento
Desportivo

750

1.250

Responsabilidade Civil
Praticante Desportivo

25.000

50.000

5.000

10.000

500

1.000

250

500

enquanto praticante de golfe,
disponível em duas modalidades
Inclusão automática, na cobertura
de Despesas de Tratamento e
Repatriamento, de um sublimite
para Despesas de Tratamento do

Garante danos no equipamento de
golfe
Garante acidentes ocorridos em
qualquer parte do mundo
Âmbito de RC: todo o mundo

Despesas de Tratamento e
Repatriamento

Sublimite Responsabilidade
Civil
Reembolso Quotas Club Golfe

excluindo EUA e Canadá
Inclui Assistência no Estrangeiro
Coberturas Inovadoras: Reembolso
Quotas Clube de Golfe e

Assistência a Pessoas
(Portugal/Estrangeiro)

Ver tabela de Garantias de
Assistência

Prémios Comercial/Total

33,38/35,71

64,63/69,15

FICHA COMERCIAL
DURAÇÃO
O contrato é celebrado por 1 ano, prorrogável por iguais períodos;
A apólice extingue-se no termo da anuidade em que a pessoa segura fizer 75 anos.
TOMADOR
A pessoa (singular ou coletiva) indicada na proposta.
PESSOA SEGURA
O tomador do seguro (pessoa singular) ou a pessoa identificada na proposta;
Para efeito da garantia de Despesas de Tratamento do
NOTA:

, este é considerado pessoa segura.

é a pessoa que auxilia a pessoa segura no transporte dos tacos e restante equipamento durante a prática de golfe.

BENEFICIÁRIOS
O pagamento por morte será feito ao(s) herdeiro(s) legais da pessoa segura ou a outro(s) designado(s) na
apólice;
O pagamento por invalidez será feito à própria pessoa segura ou a outro(s) designado(s) na apólice;
O pagamento de indemnizações e reembolsos de despesas serão feitos à própria pessoa segura ou, no
caso das despesas, a quem demonstrar tê-las efetuado (tomador, pessoa segura ou outro(s)).
GARANTIAS DIFERENCIADORAS

Cobertura
Bagagem
Equipamento
Desportivo

Danos no
Equipamento
Desportivo

Despesas com
Inscrições Quotas
Despesas de
Tratamento do
(Sublimite)

O que protege?

Quanto Indemniza?

Furto, roubo, perda ou extravio
do equipamento de golfe (tacos,
respetivos sacos, roupa e
calçado)
Quebra acidental ou incêndio do
equipamento de equipamento de
golfe (tacos, respetivos sacos,
roupa e calçado)
Roubo ou tentativa de roubo do
equipamento quando praticado
sobre a pessoa segura

Quando é válida?
Em viagem, enquanto o equipamento
estiver sob responsabilidade da
empresa transportadora habilitada
para o efeito

Valor em novo até ao
limite do capital seguro

Durante a prática de golfe.
Quando o equipamento seja
transportado em veículo ligeiro de
passageiros desde que tais danos
sejam consequência de acidente com
o referido veículo

Valor pago, pela pessoa segura,
a título de quotas de clube de
golfe

Valor das quotas até ao
limite definido

Durante o período em que se
encontre incapacitada para a prática
da modalidade, na sequência de
sinistro de acidentes pessoais
garantido pela apólice

Acidentes pessoais do Caddy

Reembolso das despesas
de tratamento (até ao
sublimite de 20% do
capital contratado)

Quando este se encontre a prestar
assistência à pessoa segura durante
a prática de golfe
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ÂMBITO TERRITORIAL
Todo o mundo, com exceção da cobertura de Responsabilidade Civil que não é válida nos EUA e Canadá.
FRANQUIAS
Cobertura

Franquia por sinistro em Euros

Despesas de Tratamento e Repatriamento

25

Despesas de Tratamento do

25

Danos no Equipamento Desportivo

50

Assistência a Pessoas (Garantia de Assistência Sanitária no Estrangeiro)

médica não prescrita

GARANTIAS
Garantias em Viagem

Capitais

Transporte e/ou Repatriamento Sanitário

Ilimitado

Transporte e/ou Repatriamento de Acompanhantes

Ilimitado

Assistência Sanitária no Estrangeiro

P
A

Prolongamento da Estada da Pessoa Segura
Transporte e Estada para Acompanhamento da Pessoa Segura
Transporte
Estada

Ilimitado
Em Portugal
No Estrangeiro

A
A

M
M

Transporte e/ou Repatriamento de Pessoa Segura falecida
Transporte e/ou Repatriamento de Acompanhantes da Pessoa
Segura falecida

Ilimitado

Resto do M

Localização e Envio de Bagagens

Ilimitado

Extravio de Bagagens
Regresso antecipado por Falecimento de um Familiar

Ilimitado

Regresso antecipado por Sinistro Grave na Residência Permanente

Ilimitado

Localização ou Envio de Medicamentos de Urgência

Ilimitado

Outras garantias

Capitais

Serviço de Ambulâncias

Ilimitado

Informação Médica

Ilimitado

Aconselhamento e triagem médica

Ilimitado

Transmissão de mensagens urgentes

Ilimitado

Este produto é comercializado pela MAPFRE

Seguros Gerais S.A. | Página 3 de 4

FORMAS DE PAGAMENTO
Escritórios MAPFRE;
Agente MAPFRE se for o mediador do contrato;
Débito Direto;
Multibanco;
Balcões dos CTT;
Lojas Payshop.

FRACIONAMENTOS/ENCARGOS
Sem aplicação.
CARGAS FISCAIS E PARAFISCAIS
Selo: 5% aplicável sobre o Prémio Comercial;
INEM: 2% aplicável sobre o Prémio Comercial.
CUSTO DA APÓLICE
Conforme Tabelas em vigor;
Isento de custos de apólice se o tomador aderir à receção da documentação da apólice por via eletrónica.
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