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PRODUTO Seguro de Acidentes Pessoais Crianças – Modalidade MÁXI. 

TOMADOR  
PESSOA SEGURA 

 Tomador: um dos pais ou outra pessoa/entidade legitimamente interessada. 

 Pessoa segura: criança/jovem identificada(o) na apólice, com idade compreendida entre os 0 e 24 

anos. 

VANTAGENS 

 Fácil contratação;  

 Cobertura de Acidentes Pessoais em qualquer parte do mundo (exceto se permanecer no estrangeiro 
por um período superior a 60 dias consecutivos) 

 Cobertura de Responsabilidade Civil Vida Privada com garantia em Portugal e nos restantes países da 
União Europeia. 

 Cobertura de Assistência a Pessoas – Júnior, com um amplo leque de garantias de assistência em 
Portugal e quando em viagem no estrangeiro. 

COBERTURAS/ 
GARANTIAS 

Coberturas Capitais 

Morte ou Invalidez Permanente 
1
 30.000 € 

Despesas de Tratamento e Repatriamento  | franquia de 50,00 € por sinistro 5.000 € 

Responsabilidade Civil Vida Privada | franquia de 50,00 € por sinistro Incluída 

Assistência a Pessoas – Júnior Conforme Condição Especial 
 

PRÉMIO/PREÇO 

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

Prémios 1 criança 2 crianças 3 crianças 1 criança 2 crianças 3 crianças 

Anual 50,05 € 45,73 € 43,59 € 51,62 € 47,16 € 44,93€ 

Semestral 26,06 € 23,82 € 22,69 € 26,32 € 24,05 € 22,92 € 

Trimestral 13,17 € 12,03 € 11,46 € 13,42 € 12,27 € 11,68 € 

NOTA: Os prémios acima indicados são por criança e já contemplam um desconto de 10% na subscrição para 2 crianças 
e 15% de desconto na subscrição de 3 ou mais crianças, em nome do mesmo tomador. 

ENCARGOS 

 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 

DURAÇÃO E LIMITES 
DE CONTRATAÇÃO 

 Duração: o contrato é celebrado por um ano prorrogável por iguais períodos. Os efeitos do contrato 

cessam às 24 horas do último dia da anuidade em que a pessoa segura perfaça 24 anos de idade ou na 
data em que a Pessoa Segura deixe de residir em Portugal 

 Limites Contratação: idade máxima da pessoa segura à data da contratação: 18 anos. 

BENEFICIÁRIOS 

 Em caso de morte da pessoa segura, com idade igual ou superior a 14 anos:  

 Os herdeiros legais;  

NOTA: 
(1)

 Em caso de morte de pessoa segura com menos de 14 anos ou incapaz de governar-se por anomalia 

psíquica ou outra causa, será pago, em substituição do capital por morte, 10% do valor deste, a título de 
reembolso de despesas de funeral. 

 Em caso de invalidez permanente da pessoa segura:  

 o próprio. 
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