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PRODUTO Factor 50 | Acidentes Pessoais Extraprofissional 

 

TOMADOR/PESSOA 
SEGURA 

Tomador da apólice MAPFRE 

 

VANTAGENS 

 Proteção até aos 85 anos, para além dos limites comuns nos seguros de acidentes pessoais;  

 Proteção 24 horas da vida privada (inclui atividades lúdicas, sociais e desportivas de manutenção) 
e em todo o mundo; 

 Abrange praticamente todo o tipo de despesas de tratamento (exames de diagnóstico, honorários 
médicos e de enfermagem, medicamentos, fisioterapia, transporte e internamento hospitalar). 

 

OBJETO E ÂMBITO DO 
CONTRATO 

 Garante o reembolso das despesas de tratamento e internamento hospitalar em caso de lesões 
corporais causadas por acidente pessoal, risco extraprofissional; 

 Lesões corporais garantidas: Fraturas, luxações, queimaduras, lesões internas e concussões 
(tabela de lesões anexa à apólice); 

 Garante o reembolso das despesas com a recuperação em termas, após internamento hospitalar 
por mais de 30 dias, em consequência de lesão corporal garantida;  

 Inclui assistência a pessoas com garantias de viagem e serviço de assistência telefónica (em 
viagem ou na residência).  

 

COBERTURAS/ 
GARANTIAS 

 

Lesões Corporais 
Internamento Hospitalar*    

Até 79 anos 
6.000 € 

80 a 85 anos 
 3.000 € 

 

Recuperação em Termas 1.000 € 

 

Assistência a Pessoas Incluída 

*Internamento hospitalar: Sublimite de 60 € por dia e franquia de 3 dias 

 

DURAÇÃO DO 
CONTRATO 

 Um ano, prorrogável automaticamente até aos 85 anos de idade. 

 

LIMITES DE 
CONTRATAÇÃO 

 Limite de Idade para contratação: Mínimo: 50 anos; Máximo: 79 anos. 

 

PRÉMIO/CUSTO 

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

Prémio Trimestral 22,07€ / 22,11€ / 
22,11€ / 22,11€ (88,40€) 

Prémio Trimestral 22,51€ / 22,54€ / 22,54€ 
/ 22,54€ (90,13€) 

 

Prémio Semestral 43,76€ / 43,77€ 
(87,53€) 

Prémio Semestral 44,19€ / 44,21€ (88,40€) 

 

Prémio Anual 84,06 € Prémio Anual 86,67€ 

 

 Sem custo de apólice. 

 Os prémios indicados já incluem 2,5% de INEM, 5% de imposto de selo e encargos de 
fracionamento. 

 
 

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/factor-50/documentos.jsp 

 

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

