
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura O que protege? Quanto Indemniza? Quando é válida? 

Bagagem – 

Equipamento 

Desportivo 

Furto, roubo, perda ou extravio do 

equipamento de golfe (tacos, 

respetivos sacos, roupa e calçado) 

Valor em novo até ao limite 

do capital seguro 

Em viagem, enquanto o equipamento 

estiver sob responsabilidade da 

empresa transportadora habilitada 

para o efeito 

Danos no 

Equipamento 

Desportivo 

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 

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 

Despesas com 

Inscrições - Quotas 

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 

Despesas de 

Tratamento do Caddy 

(Sublimite) 

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 

O que é? 

 Inclusão automática, na cobertura de Despesas de 

Tratamento e Repatriamento, de um sublimite para 

Despesas de Tratamento do Caddy;  

 Garante danos no equipamento de golfe; 

 Garante acidentes ocorridos em qualquer parte do mundo;  

 Âmbito de RC: todo o mundo excluindo EUA e Canadá; 

 Inclui Assistência no Estrangeiro; 

 Coberturas Inovadoras: Reembolso Quotas Clube de Golfe 

e Hole-in-One. 

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. 

Vantagens 



 

 

 

 

 

 

Coberturas 
Ideal VIP 

Capitais 

Morte ou Invalidez Permanente 25.000 € 50.000 € 

Despesas de Tratamento e Repatriamento 

Sublimite para Despesas de Tratamento do Caddy 

2.500 € 

500 € 

5.000 € 

1.000 € 

Bagagem – Equipamento Desportivo 500 € 1.000 € 

Danos no Equipamento Desportivo 750 € 1.250 € 

Responsabilidade Civil Praticante Desportivo 

Sublimite Responsabilidade Civil Caddy 

25.000 € 

5.000 € 

50.000 € 

10.000 €  

Reembolso Quotas Clube Golfe 500 € 1.000 € 

Hole-in-One 250 € 500 €  

Assistência a Pessoas (Portugal/Estrangeiro) De acordo com tabela de Garantias de Assistência 

Garantias e Capitais 

A informação contida neste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.  

As mensagens publicitárias contidas no presente documento e afetas ao presente produto são válidas até à data de publicação de folheto que expressamente 

as substitua ou até à data em que o produto deixe de ser comercializado.  

O produto MAPFRE Golfe é comercializado pela MAPFRE - Seguros Gerais, S.A.. 


