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PRODUTO Acidentes Pessoais Express | Extraprofissional 
 

TOMADOR / PESSOA 
SEGURA 

Tomador da Apólice MAPFRE 

 

VANTAGENS 

 Fácil contratação;  

 Indicado para a proteção do cliente em caso de acidentes pessoais; 

 Isenção total de impostos em todos os capitais/subsídios garantidos. 
 

OBJETO E ÂMBITO DO 
CONTRATO 

 Garante o pagamento de capitais, subsídios e reembolso de despesas, em caso de acidente sofrido 
pela Pessoa Segura, durante o período seguro, conforme estabelecido nas Condições Especiais 
correspondentes às coberturas contratadas. 

 Este Seguro abrange os acidentes consequentes de risco extraprofissional, conforme definido no 
Artigo 1.º das Condições Gerais, em todo o mundo. 

 

COBERTURAS/ 
GARANTIAS 

Morte ou Invalidez Permanente 50.000 € 

Incapacidade Temporária por Internamento Hospitalar (máximo 360 dias) 15 €/dia 

Despesas de Tratamento e Repatriamento 1.500 € 

Prémios de Seguro em dívida 1.000 € 
 

 

CAPITAIS 

O capital a pagar ao abrigo da garantia de Invalidez Permanente será determinado conforme disposto 
nas Condições Gerais e respetivas Condições Especiais, com as seguintes especificações: 

 O grau de invalidez será determinado objetivamente, considerando somente o grau de 
desvalorização apurado segundo a Tabela mencionada nas Condições Especiais; 

 Só será considerada a Invalidez quando a desvalorização for igual ou superior a 10%, sem prejuízo 
do disposto para Morte ou Invalidez Permanente; 

 Quando a desvalorização for igual ou superior 66%, será paga a totalidade do capital seguro para a 
cobertura de Morte ou Invalidez Permanente. 

 

DURAÇÃO DO 
CONTRATO 

 Um ano, prorrogável automaticamente até aos 70 anos de idade. 

 

LIMITES DE 
CONTRATAÇÃO 

 Limite de Idade para contratação: Mínimo: 18 anos; Máximo: 65 anos. 

 

PRÉMIO/CUSTO 

 Sem custo de apólice. 

 INEM – 2,5% já incluído no valor do prémio 

 SELO – 5% já incluído no valor do prémio 

 Encargos de fracionamento - já incluídos no valor do prémio 

Pagamento por Débito Direto (banco) Pagamento por Agente/ Multibanco, etc. 

Prémio Anual: 

 58,40 € 

Prémio Anual: 

 60,28 € 

Prémio Semestral: 

30,43€ | 30,44 € (60,87€) 

Prémio Semestral: 

 30,73 €  | 30,75 € (61,48 €) 

Prémio Trimestral: 

15,34 €  | 15,38 €  | 15,38 € | 15,38 € (61,48 €) 

Prémio Trimestral: 

15,65 € | 15,68 € | 15,68 € | 15,68 € (62,69 €) 
 

 

BENEFICIÁRIOS  Herdeiros Legais 
 
 

A informação constante desta página não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, disponível em: 
mapfre.pt/seguros-pt/particulares/acidentes-pessoais/ap-individual/documentos.jsp 

 

http://www.mapfre.pt/?idc=1458

