ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

ÂMBITO
Transferência para um

COBERTURAS
Ficam abrangidos pela cobertura os danos causados:

Segurador da responsabilidade

 Pelas instalações do segurado (próprias ou arrendadas)

civil das entidades promotoras

 Por quaisquer materiais, utensílios, equipamentos,

ou organizadoras ligadas a um

decorações e instalações de identificação ou publicidade

evento

afetos à organização do evento
 Por atos fortuitos e acidentais do pessoal do Segurado,
quando no desempenho das suas funções no evento seguro
Classe de atividade
(Prémio Comercial | Total)
Limite de Indemnização

VANTAGENS

Classe I

Classe II

50.000 €

65 € | 70,85 €

90 € | 98,10 €

100.000 €

100 € | 109 €

135 € | 147,15€

250.000 €

130 € | 141,70 €

175 € | 190,75 €

NOTA: Para durações até 30 dias

 Cobertura ampla de
Responsabilidade Civil
 Possibilidade de extensão de
garantia para exploração de
serviço de bar e/ou
restaurante

Extensão de garantia (opcional):
Exploração de serviço de bar e/ou restaurante, incluindo os
danos resultantes de intoxicação alimentar por produtos cuja
preparação, confeção e/ou conservação seja da responsabilidade
do segurado. Sobreprémio de 30% sobre o Prémio Comercial
Franquia 10 % do valor indemnizável do sinistro no mínimo de 250€

As mensagens publicitárias contidas no presente documento e afetas ao presente produto são válidas até à data de
publicação do documento que expressamente as substitua ou até à data em que o produto deixe de ser comercializado.
A informação constante deste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual exigida.
Este produto é comercializado pela MAPFRE Seguros Gerais, S.A.

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

Anexo: Tabela de Atividades
Atividades Classe I

Atividades Classe II

Até 1.000 assistentes esperados (1)

Até 500 assistentes esperados (1)

Consultar Unidade de Negócios



Ações de Formação



Atuações Musicais



Atividades ligadas ao toureio



Caminhadas



Arraiais



Boxe



Cocktails



Badmington



Canoagem



Concertos Bandas de música



Bailes



Desportos de Inverno



Conferências



Ballet



Downhill



Congressos



Casamentos e Batizados



Mergulho, Pesca submarina



Dança (demonstrações, workshops)



Clinicas de Golf



Montanhismo, alpinismo, espeleologia



Eco-Turísmo



Concertos



Motonáutica



Eno-Turísmo



Degustação Vinhos/Queijos





Exposições



Paraquedismo, Parapente, Asa Delta
com ou sem motor e análogos



Festas de empresas

Desfiles e Corsos Carnavalescos e
Universitários



Passeios Marítimos e Fluviais

Encontros de Veículos Clássicos



Passeios Turísticos de Jeep ou Moto4
(excluindo provas desportivas)



Jantares de Grupo





Observação de Aves e Cetáceos



Feiras Profissionais e Culturais



Outdoors/Teambuilding



Festas de Aniversário



Pesca desportiva (mar aberto)



Passeios pedestres



Festejos Populares





Reuniões



Jogos Tradicionais

Provas de Automobilismo e
Motociclismo

Seminários

Orientação







Rafting



Torneios Bilhar



PaintBall



Rallypaper

Torneios Bowlling



Passeio Equestres



Eventos Cinegéticos (mod própria)





Passeios Charrete

Artes marciais



Torneios Natação





Passeios de bicicleta/cicloturismo

Provas de BTT Amador



Torneios Xadrez





Visitas Arqueológicas



Peddypapper



Visitas Culturais Museus e Monumentos



Pesca Desportiva (em terra firme)

Workshops (Pintura, Culinária,
Trabalhos Manuais, e Teatro)



Procissões e Romarias



Provas de Atletismo não federado

Yoga



Provas de ténis / t. mesa



Regatas/Vela



Torneios Tiro Desportivo



Visitas Turísticas




(1)

Nota: Nas atividades onde não existe público, considera-se como assistentes esperados o número de inscritos no evento.

As mensagens publicitárias contidas no presente documento e afetas ao presente produto são válidas até à data de
publicação do documento que expressamente as substitua ou até à data em que o produto deixe de ser comercializado.
A informação constante deste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual exigida.
Este produto é comercializado pela MAPFRE Seguros Gerais, S.A.

