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PROPOSTA DE SEGURO
SEGURO DE CAÇADORES

PROTEÇÃO PESSOAL E FAMILIAR
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808 29 39 49
fidelidade.pt

Linha de Apoio ao Cliente
T. 808 29 39 49 • E. apoiocliente@fidelidade.pt
Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h às 23h
e Sábados das 8h às 20h.

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa
Sede: Largo do Calhariz, 30 • 1249-001 Lisboa - Portugal
Capital Social 457 380 000 € • www.fidelidade.pt

  SEGURO NOVO  

  ALTERAÇÃO À APÓLICE Nº  

AGÊNCIA / AGENTE Nº    

CONTA COBRANÇA Nº  

Se é ou já foi Cliente da Fidelidade indique um dos seguintes elementos:

 Nº CLIENTE  

RAMO/APÓLICE  

 

PREENCHER A CANETA PRETA

1. TOMADOR DO SEGURO / PESSOA SEGURA

NOME COMPLETO  

MORADA 

LOCALIDADE              FREGUESIA                                                                CÓDIGO POSTAL    —           

TELEFONE       TELEMÓVEL       E-MAIL                         

Nº B.I./CC               Nº  DE CONTRIBUINTE                DATA DE NASCIMENTO   

SEXO     M        F          ESTADO CIVIL                                                                                                         PROFISSÃO/ATIVIDADE 

D D M M A A A A

2. DADOS DA APÓLICE

DATA INÍCIO                   ACERTO VENCIMENTO   

DURAÇÃO DO SEGURO   ANO E SEGUINTES      TEMPORÁRIO - ATÉ AS 24 HORAS DE    Nº DE DIAS     

PERIODICIDADE DE PAGAMENTO      ANUAL   ÚNICA (NO CASO DE SEGURO TEMPORÁRIO; SUJ EITO AO PRÉMIO MÍNIMO) 

FORMA DE PAGAMENTO       DÉBITO DIRETO (*)   AGENTE     AGÊNCIA/CTT/MB

(*) SE OPTOU POR DÉBITO DIRETO, PREENCHA POR FAVOR, A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRETO SEPA, QUE SE ENCONTRA NO FINAL DESTA PROPOSTA.

D D M M A A A A

D D M M A A A A

D D M MH H M M 0 1 0 6

3 1 0 5

3. PLANOS DE COBERTURAS / CAPITAIS (ASSINALE COM “X” O PLANO PRETENDIDO)

COBERTURAS DO PLANO

CAPITAIS SEGUROS

MÍNIMO 
OBRIGATÓRIO

CALIBRE I CALIBRE II CALIBRE III

OPÇÃO1 OPÇÃO2 OPÇÃO1 OPÇÃO2 OPÇÃO1 OPÇÃO2

RESPONSABILIDADE CIVIL CAÇADOR 100.000€ 100.000€ 250.000€ 100.000€ 250.000€ 100.000€ 250.000€

DANOS EM ARMAS DE CAÇA 1.000€ 2.000€ 1.000€ 2.000€ 1.000€ 2.000€

ASSISTÊNCIA AO CAÇADOR (1) √ √ √ √ √ √

PROTEÇÃO JURÍDICA DO CAÇADOR (1) √ √ √ √ √ √

ACIDENTES PESSOAIS - MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE (2) 20.000€ 50.000€ 20.000€ 50.000€

ACIDENTES PESSOAIS - DESPESAS DE TRATAMENTO (2) 2.000€ 5.000€ 2.000€ 5.000€

ACIDENTES PESSOAIS - DESPESAS DE FUNERAL (2) 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€

ACIDENTES PESSOAIS - SUB. DIÁRIO INC. TEMPORÁRIA (2) 30€ 40€

EXT. COBERTURA ACIDENTES PESSOAIS AOS ACOMPANHANTES (3) √ √

ACIDENTES COM CÃES DE CAÇA 250€ 350€

PLANO PRETENDIDO

(1) CONFORME CONDIÇÃO ESPECIAL
(2) NÃO ABRANGEM PESSOAS COM MENOS 14 E MAIS DE 75 ANOS DE IDADE. ESTAS GARANTIAS CADUCAM AUTOMATICAMENTE ÀS 0 HORAS DA DATA EM QUE A PESSOA SEGURA FIZER 75 ANOS
(3) AS GARANTIAS E CAPITAIS DE ACIDENTES PESSOAIS DO PLANO CONTRATADO

4. COBERTURAS ADICIONAIS (QUE PODEM SER SUBSCRITAS JUNTAMENTE COM O PLANO CONTRATADO)

COBERTURA PRETENDIDA CAPITAL SEGURO

 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PORTADORES DE ARMAS (1) 100.000€

 EXTENSÃO COBERTURA DURANTE O PERCURSO DE IDA E REGRESSO DA CAÇA (2)

(1) PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DOS QUADROS 5,6 E 7.
(2) EXTENSÃO DAS COBERTURAS DO PLANO CONTRATADO AO PERCURSO DE IDA E REGRESSO DA CAÇA.

EXTENSÃO TERRITORIAL

 EXTENSÃO TERRITORIAL (1)

 
 ANO E SEGUINTES    PAÍS (ES)                           

  TEMPORÁRIA         PAÍS (ES)                           DATA INÍCIO     DATA TERMO   

(1) A ACEITAÇÃO DESTA COBERTURA E RESPETIVO PRÉMIO ESTARÃO SUJEITOS A ANÁLISE PRÉVIA PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DO SEGURADOR.

A ACEITAÇÃO DO SEGURO ESTÁ DEPENDENTE DO TOTAL 
PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO E DA ASSINATURA DO 
TOMADOR DO SEGURO E DE TODAS AS PESSOAS SEGURAS OU 
REPRESENTANTES LEGAIS.
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5. QUESTIONÁRIO SOBRE LICENÇAS PARA USO E PORTE DE ARMAS OU SUA DETENÇÃO
(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, CASO SEJA CONTRATADA A COBERTURA OPCIONAL “RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PORTADORES DE ARMAS”)

LICENÇAS DE QUE O SEGURADO É TITULAR;

TIPO DE LICENÇA DATA DE LICENÇA DATA DE VALIDADE

C D D M M A A A A D D M M A A A A

D D D M M A A A A D D M M A A A A

F D D M M A A A A D D M M A A A A

TIRO DESPORTIVO D D M M A A A A D D M M A A A A

B D D M M A A A A D D M M A A A A

B1 D D M M A A A A D D M M A A A A

ESPECIAL D D M M A A A A D D M M A A A A

DETENÇÃO DE ARMA NO DOMICÍLIO D D M M A A A A D D M M A A A A

COLECIONADOR D D M M A A A A D D M M A A A A

  LEGALMENTE ISENTO OU DISPENSADO DE LICENÇA ENCONTRA-SE NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES?     SIM      NÃO

SE É TITULAR DE LICENÇA DE CLASSE B, B1 OU ESPECIAL, QUAL A JUSTIFICAÇÃO PARA A SUA ATRIBUIÇÃO?  

ALGUMA ARMA DE QUE É PROPRIETÁRIO ESTÁ EXTRAVIADA OU FOI ROUBADA E AINDA NÃO FOI RECUPERADA?    NÃO      SIM  ESPECIFIQUE:  

6. ARMAS DETIDAS PELO SEGURADO
(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, CASO SEJA CONTRATADA A COBERTURA OPCIONAL “RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PORTADORES DE ARMAS”)

Nº DE LIVRETE CLASSE ANO DE
CONSTRUÇÃO MARCA/MODELO N.º DA ARMA CALIBRE N.º DE CANOS

PARA GUARDAR AS ARMAS POSSUI:    COFRE   ARMÁRIO DE SEGURANÇA NÃO PORTÁTIL   CASA-FORTE OU FORTIFICADA

  OUTRA, ESPECIFIQUE:  

LOCAL DE GUARDA DAS ARMAS:     RESIDÊNCIA PRINCIPAL   RESIDÊNCIA SECUNDÁRIA   OUTRA, ESPECIFIQUE: 

7. QUESTIONÁRIO SOBRE A ATIVIDADE EXERCIDA
(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, CASO SEJA CONTRATADA A COBERTURA OPCIONAL “RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PORTADORES DE ARMAS”)

SE EXERCE ALGUMA DESTAS ATIVIDADES, ASSINALE QUAL(AIS):

  TRANSPORTE DE VALORES   TRANSPORTE DE TABACO   ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

  OURIVESARIA   COMÉRCIO DE TELEMÓVEIS   SEGURANÇA

  OUTRA, ESPECIFIQUE: 
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10. OUTROS SEGUROS

O RISCO PROPOSTO ESTÁ SEGURO?   NÃO    SIM

EM CASO AFIRMATIVO, INDIQUE: SEGURADOR                    APÓLICE Nº             CAPITAL   

A - INFORMAÇÕES

1.  Os Dados Pessoais facultados no presente documento, bem como os demais dados pessoais que tenham sido ou venham a ser fornecidos ao Segurador em qualquer outro suporte, diretamente 
ou por intermédio de outrem, ou que tenham sido gerados pelo Segurador, quer no âmbito de contactos prévios quer na celebração, execução, renovação ou cessação do contrato ou operação 
de seguro ou que tenham resultado das mesmas e respeitantes quer a tomadores do seguro, segurados, beneficiários ou seus representantes e ainda a sinistrados ou a terceiros e seus 
representantes, doravante “Dados Pessoais”, serão tratados pelo Segurador, entidade responsável pelo tratamento dos dados, para as finalidades enumeradas no ponto 3, abaixo.

  O Segurador poderá proceder à recolha de informação respeitante ao titular que seja relevante para a avaliação do risco a segurar e fixação das condições contratuais do seguro, junto de fontes 
acessíveis ao público, organismos públicos, associações do setor ou empresas especializadas, para complementar ou confirmar a informação facultada pelo titular, no âmbito da finalidade de 
gestão da relação pré-contratual e contratual de seguro.

  Nos contactos telefónicos estabelecidos entre o titular dos dados e o Segurador, no âmbito da atividade que desenvolve, o Segurador procede à gravação das chamadas, mediante prévia 
informação ao titular dos dados e com o seu consentimento, para gestão da relação pré-contratual e contratual, designadamente, como meio de prova de informações ou instruções 
transmitidas e, bem assim, para melhoria dos serviços oferecidos ou contratados e, ainda, para controlo da qualidade dos mesmos. As gravações de chamadas serão conservadas pelo 
Segurador pelos períodos indicados nas deliberações da Comissão Nacional de Proteção de Dados que definem os princípios aplicáveis ao tratamento de dados de gravação de chamadas, 
nomeadamente, a Deliberação n.º 1039/2017.

2.  O Encarregado de Proteção de Dados Pessoais designado pelo Segurador pode ser contactado, por escrito, para:
 - Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais - Largo Calhariz 30, 1200-086 Lisboa;
 - epdp@fidelidade.pt .

12. TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

11. OUTRAS DECLARAÇÕES

 

 

 

 

 

9. BENEFICIÁRIO(S) (EM CASO DE MORTE POR ACIDENTE)

D D M M A A A A

D D M M A A A A

PREENCHER SE DIFERENTE DE HERDEIROS LEGAIS. CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO CASO PRETENDA DESIGNAR NOMINATIVAMENTE OS BENEFICIÁRIOS EM CASO DE MORTE.

1. NOME COMPLETO  

MORADA 

LOCALIDADE                                                                            CÓDIGO POSTAL    —     Nº  DE CONTRIBUINTE    

DATA DE NASCIMENTO                                     SEXO     M        F              Nº B.I./CC                          

2. NOME COMPLETO  

MORADA 

LOCALIDADE                                                                            CÓDIGO POSTAL    —     Nº  DE CONTRIBUINTE    

DATA DE NASCIMENTO                                     SEXO     M        F              Nº B.I./CC                          

NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE COMPROVADA DE CONTACTO, DURANTE UM ANO SEGUIDO, COM O TOMADOR DO SEGURO E COM A PESSOA SEGURA, NO CASO DE SEREM PESSOAS 

DISTINTAS, AUTORIZA QUE SE CONTACTE(M) O(S) BENEFICIÁRIO(S) EM CASO DE MORTE, ALERTANDO-OS PARA ESSE FACTO, NOS TERMOS E PARA EFEITOS NO ART. 5º DO DECRETO-LEI 

384/2007, DE 19 DE NOVEMBRO?      SIM        NÃO

8. QUESTIONÁRIO REFERENTE À PESSOA SEGURA / CAÇADOR

1. ESTADO DE SAÚDE                                            DATA DE NASCIMENTO    

GOZA DE BOA SAÚDE?       SIM        NÃO  SE NÃO, PORQUÊ?                         

TEM ALTERAÇÕES DE VISÃO OU DE AUDIÇÃO, SOFRE DE EPILEPSIA, PERDAS DE CONSCIÊNCIA, PARALESIA, DIABETES, TUBERCULOSE, PERTURBAÇÕES CARDIOVASCULARES, AFEÇÃO DA 

ESPINAL MEDULA, DOENÇAS DO SANGUE, REUMATISMO AGUDO OU CRÓNICO?

ESPECIFIQUE:                                    

TEM ALGUMA DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE?      NÃO        SIM        SE SIM, QUAL O GRAU DE INCAPACIDADE ATRIBUÍDA?    %

É CANHOTO?               PESO:        ALTURA:       

2. CELEBROU OUTROS SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS?      NÃO        SIM     SE SIM, INDIQUE O SEGURADOR, NÚMERO DE APÓLICE, CAPITAIS E RISCO SEGUROS:

                                      

ESTÃO:                                    EM VIGOR        ANULADOS

3. JA SE VERIFICOU, RELATIVAMENTE AOS RISCOS A SEGURAR, QUALQUER CASO QUE ORIGINASSE O PAGAMENTO DE UMA INDEMNIZAÇÃO      NÃO        SIM  

(EM CASO AFIRMATIVO, REFERIR AS CAUSAS E VALOR DAS INDEMNIZAÇÕES, NOMEADAMENTE QUANTO À EVENTUAL INVALIDEZ, SUA NATUREZA E GRAU)

                                      

                                      

                                      

D D M M A A A A
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3.  Os Dados Pessoais serão conservados pelo Segurador pelo período de duração da relação contratual e até ao decurso do prazo legal de prescrição das obrigações emergentes do contrato de 
seguro, atendendo aos prazos também a seguir indicados, sem prejuízo do dever de manutenção dos Dados Pessoais necessários à invocação da prescrição após o decurso do prazo da mesma. 

Finalidade Fundamento de Licitude Prazo de Conservação

Gestão da relação pré-contratual e contratual de seguro, 
incluindo controlo da qualidade dos serviços prestados

Diligências Pré-Contratuais e  Contratuais

Interesse legítimo do responsável pelo tratamento de 
avaliação de riscos propostos e de nível de qualidade do 
serviço

Até decurso do prazo legal de prescrição de todas as 
obrigações emergentes do contrato de seguro após o 
termo deste

Desenvolvimento e Customização (Personalização) de 
Produtos

Interesse legítimo de desenvolvimento de atividade do 
responsável pelo tratamento

Até ao termo de um ano sobre o final da relação contratual

Marketing Consentimento Até ao termo de um ano sobre o final da relação contratual

Cumprimento de Obrigações Legais, incluindo perante 
Autoridades (designadamente supervisoras, regulatórios, 
fiscais), controlo de gestão e ações de prevenção e 
combate à fraude

Cumprimento de obrigação jurídica

Interesses legítimos de controlo da atividade do 
responsável pelo tratamento, incluindo prevenção de 
perdas por fraude

Para declaração, exercício ou defesa de direitos em 
processo judicial

Prazo legal aplicável em cada momento para cada 
Obrigação Legal a cumprir

Até ao decurso do prazo de prescrição ou caducidade para 
o exercício de direitos

4.  Os Dados Pessoais poderão ser tratados por outras entidades a quem o Segurador tenha subcontratado o seu processamento e bem assim pelos seus resseguradores e co-seguradores. 
Os Dados Pessoais poderão, ainda, ser tratados por outros seguradores no quadro da regularização de sinistros.

  Para efeitos das finalidades descritas e em cumprimento de obrigação legal, os Dados Pessoais poderão ser transmitidos a autoridades judiciais, administrativas, de supervisão ou regulatórias, 
e ainda às entidades, nomeadamente de tipo associativo, como seja a Associação Portuguesa de Seguradores, que enquadrem ou realizem, licitamente, ações de compilação de dados, ações 
de prevenção e combate à fraude, estudos de mercado ou estudos estatísticos ou técnico-atuariais.

5. O titular dos Dados Pessoais tem direito a solicitar ao Segurador, mediante pedido escrito dirigido ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais:
 - O acesso, nos termos e condições legalmente previstos, aos Dados Pessoais que lhe digam respeito e que sejam objeto de tratamento pelo Segurador;
 - A correção ou atualização de Dados Pessoais inexatos ou desatualizados que lhe respeitem;
 - O tratamento de Dados Pessoais em falta quando aqueles se mostrem incompletos;
 - O apagamento, nos casos especificamente previstos na lei, de Dados Pessoais que lhe digam respeito;
 - A limitação, verificadas as condições previstas na lei, do tratamento de Dados Pessoais no que lhe diga respeito.
 Mediante pedido escrito, dirigido ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais, o titular dos Dados Pessoais tem, ainda, direito a:
 - Retirar o consentimento prestado, quando o tratamento de dados se fundar, apenas, em consentimento;
 - Opor-se ao tratamento por motivos relacionados com a sua situação particular, quando o tratamento de dados se fundar em interesse legítimo do responsável pelo tratamento;
 -  Receber do Segurador, em formato digital de uso corrente e leitura automática, os Dados Pessoais que lhe digam respeito e que tenham sido, por si, fornecidos, tratados por meios 

automatizados com fundamento:
  (a) em consentimento prestado pelo titular dos dados ou,
  (b) em contrato celebrado,
  podendo solicitar, por escrito, a respetiva transmissão diretamente para outro responsável, sempre que tal se mostre tecnicamente possível.
  O titular dos Dados Pessoais pode, ainda, solicitar, ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais, informação mais detalhada, designadamente sobre as finalidades, fundamentos de licitude 

e prazos de conservação e, bem assim, apresentar-lhe reclamações sobre o modo como os seus Dados Pessoais são tratados, sem prejuízo de o poder fazer, também, junto da Autoridade 
competente.

6.  O fornecimento, ao Segurador, dos Dados Pessoais a que se reporta a presente informação, para além de decorrer do cumprimento de obrigações legais, constitui requisito necessário para as 
diligências pré-contratuais e, bem assim, para a celebração do contrato de seguro e sua execução, pelo que, na eventualidade de os mesmos não serem facultados ao Segurador, o contrato não 
poderá ser por este aceite.

7.  No âmbito dos processos de subscrição e renovação de contratos ou operações de seguro o Segurador poderá recorrer a soluções de tomada de decisão por meios automatizados que se 
mostram necessários para a celebração e execução do contrato ou operação de seguro respetivos, com recurso à informação, respeitante ao tomador do seguro ou segurados, obtida no quadro 
da gestão da relação contratual ou pré-contratual das quais poderá decorrer tomada de decisões em matéria de condições contratuais aplicáveis na subscrição ou renovação. O titular dos 
Dados Pessoais pode, ainda, solicitar, ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais, informação mais detalhada sobre a lógica subjacente aos processos em causa, no quadro da subscrição 
e renovação de contratos, nomeadamente, sobre a informação tida em conta, para a tomada de decisões exclusivamente automatizadas e o modo como a mesma integra o processo de tomada 
de decisão. Em todos os casos em que o Segurador proceda à tomada de decisões exclusivamente baseada em tratamento automatizado de dados, os processos respetivos integrarão, pelo 
menos, mecanismos que confiram ao titular dos dados a possibilidade de: (i) manifestar o seu ponto de vista; (ii) contestar a decisão; e (iii) solicitar e obter do Segurador intervenção humana 
no processo de revisão da tomada de decisão.

B - CONSENTIMENTO

1. O titular dos dados autoriza o Segurador:

 a)   a tratar os Dados Pessoais por si facultados ao Segurador ou por este recolhidos, quer no âmbito ou em consequência de contactos prévios estabelecidos para obtenção de informações 
tendentes à contratação de um seguro, quer decorrentes de relação de seguro mantida com o Segurador, para realização de ações comerciais e de marketing, incluindo o desenvolvimento 
e oferta de novos produtos:

     Sim         Não

 b)   a fornecer os seus dados a empresas do Grupo do qual o Segurador faz parte, podendo solicitar, para o efeito, ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais, os dados de identificação 
das entidades que, em cada momento, integram o referido Grupo, sendo assegurada a sua confidencialidade, utilização em função do objeto social dessas empresas e compatibilidade 
com os fins de recolha:

     Sim         Não

 c)   a que lhe sejam enviadas, diretamente ou por empresa subcontratada, comunicações para efeitos de marketing direto, ou qualquer outra forma de prospeção ou de ações promocionais, 
relativas aos produtos ou serviços do Segurador, através de correio eletrónico, serviços de mensagens (SMS, EMS ou MMS) ou outros tipos de aplicações similares, podendo, a todo o 
tempo e sem qualquer custos, recusar o envio daquelas comunicações, mediante comunicação dirigida ao Encarregado de Proteção de Dados Pessoais para os contactos indicados 
acima:

     Sim         Não

2.   Dados relativos à saúde: O contrato ou operação de seguro a que respeita o presente documento envolve ou poderá envolver o tratamento de dados relativos à saúde do titular, quer no 
âmbito da relação pré-contratual, para análise do risco proposto e fixação das condições contratuais, quer no âmbito da gestão da relação contratual, utilização da cobertura, gestão de 
sinistros e, bem assim, processos de renovação e alterações contratuais, aplicando-se ao tratamento desses dados as informações prestadas pelo Segurador acima no ponto A – INFORMAÇÕES.

  O Segurador procederá ao tratamento dos dados em questão, para as finalidades acima indicadas, mediante o consentimento manifestado por assinatura do presente documento. A aceitação, 
pelo Segurador, do contrato ou operação de seguro a que respeita o presente documento depende da possibilidade de tratar os dados relativos à saúde do titular, sem o que se mostra inviável 
ao Segurador fazer a análise do risco proposto, aceitar a cobertura pretendida ou inclusive manter o contrato em vigor.

  Nessa medida, mediante a assinatura do presente documento, o(s) subscritor(es) autoriza(m) o Segurador a tratar os dados relativos à saúde do titular dos dados, no âmbito da relação pré-
contratual e contratual a que respeita o presente documento e para as finalidades especificamente indicadas no mesmo.
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1.  Declaro que me foram prestadas as informações pré-contratuais legalmente previstas, tendo-me sido entregue, para o efeito, o documento respetivo, para delas tomar integral conhecimento, 
e bem assim que me foram prestados todos os esclarecimentos de que necessitava para a compreensão do contrato, nomeadamente sobre as garantias e exclusões, sobre cujo âmbito e 
conteúdo fiquei esclarecido.

2.  Declaro, ainda, ter sido informado pelo Segurador do dever de lhe comunicar com exatidão todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente deva ter por significativas para a apreciação do 
risco, bem como das consequências do incumprimento de tal dever.

3. Declaro, também, que dou o meu acordo a que as Condições Gerais e Especiais, se as houver, aplicáveis ao contrato me sejam entregues no sítio da Internet indicado nas Condições Particulares.

ATENÇÃO
Confirme se respondeu a todas as questões. Se tiver sido outra pessoa a responder a este formulário, não assine sem confirmar que todas as respostas são exatas.

            
LOCAL E DATA        ASSINATURA DO TOMADOR DO SEGURO OU REPRESENTANTE LEGAL

            
LOCAL E DATA        ASSINATURA DO SEGURADO (SE DIFERENTE DO TOMADOR DO SEGURO) OU REPRESENTANTE LEGAL

13. DECLARAÇÕES

               
LOCAL E DATA           ASSINATURA DO MEDIADOR 

VALIDAÇÃO

RECEÇÃO NA COMPANHIA - NUC    RUBRICA 

ANÁLISE  NUC   RUBRICA 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS DO SEGURADOR
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AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRETO 
SEPA

AO SUBSCREVER ESTA AUTORIZAÇÃO, ESTÁ A AUTORIZAR A FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. A ENVIAR INSTRUÇÕES AO SEU BANCO PARA DEBITAR A SUA CONTA E O SEU 
BANCO A DEBITAR A SUA CONTA, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
OS SEUS DIREITOS INCLUEM A POSSIBILIDADE DE EXIGIR DO SEU BANCO O REEMBOLSO DO MONTANTE DEBITADO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ACORDADOS COM O SEU BANCO. 
O REEMBOLSO DEVE SER SOLICITADO ATÉ UM PRAZO DE OITO SEMANAS, A CONTAR DA DATA DO DÉBITO NA SUA CONTA. PREENCHA POR FAVOR TODOS OS CAMPOS ASSINALADOS COM *. 
O PREENCHIMENTO DOS CAMPOS ASSINALADOS COM ** É DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADOR.

BY SIGNING THIS MANDATE FORM, YOU AUTHORISE FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. TO SEND INSTRUCTIONS TO YOUR BANK TO DEBIT YOUR ACCOUNT AND YOUR BANK TO DEBIT 
YOUR ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS FROM FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A..
AS PART OF YOUR RIGHTS, YOU ARE ENTITLED TO A REFUND FROM YOUR BANK UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF YOUR AGREEMENT WITH YOUR BANK. A REFUND MUST BE CLAIMED 
WITHIN 8 WEEKS STARTING FROM THE DATE ON WHICH YOUR ACCOUNT WAS DEBITED. PLEASE COMPLETE ALL THE FIELDS MARKED *. FIELDS MARKED WITH ** MUST BE COMPLETED BY THE 
CREDITOR.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SEGURO/TITULAR DA CONTA - POLICY HOLDER/ACCOUNT HOLDER IDENTIFICATION

* NOME DO TOMADOR DO SEGURO / TITULAR DA CONTA   

* NAME OF THE POLICY HOLDER / ACCOUNT HOLDER 

* NOME DA RUA E NÚMERO   

* STREET NAME AND NUMBER 

* CÓDIGO POSTAL    —       * CIDADE      

* POSTAL CODE  * CITY

* PAÍS   

* COUNTRY 

* NÚMERO DE CONTA - IBAN  
* ACCOUNT NUMBER - IBAN 

* BIC SWIFT  

* SWIFT BIC    

2. IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADOR - INSURER IDENTIFICATION

** NOME DO SEGURADOR         FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 

** INSURER NAME

** IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADOR         

** INSURER IDENTIFIER

** NOME DA RUA E NÚMERO        LARGO DO CALHARIZ, Nº 30 

** STREET NAME AND NUMBER

** CÓDIGO POSTAL       1249 - 001              ** CIDADE      LISBOA         

** POSTAL CODE ** CITY 

** PAÍS       PORTUGAL 

** COUNTRY

4. TIPOS DE PAGAMENTO - TYPE OF PAYMENTS

* PAGAMENTO RECORRENTE                   OU        PAGAMENTO PONTUAL

* RECURRENT PAYMENT                     OR        ONE-OFF PAYMENT              

            

LOCAL E DATA / LOCATION AND DATE    * ASSINATURA / * SIGNATURE

           OS SEUS DIREITOS, REFERENTES À AUTORIZAÇÃO ACIMA REFERIDA, SÃO EXPLICADOS EM DECLARAÇÃO QUE PODE OBTER NO SEU BANCO.
             YOUR RIGHTS REGARDING THE ABOVE MANDATE ARE EXPLAINED IN A STATEMENT THAT YOU CAN OBTAIN FROM YOUR BANK.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRETO SEPA

SEPA DIRECT DEBIT MANDATE                        
REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO (ADD) A COMPLETAR PELO SEGURADOR.

MANDATE REFERENCE – TO BE COMPLETED BY THE CREDITOR.

3. RELATIVAMENTE À APÓLICE - ABOUT THE INSURANCE POLICY

NÚMERO DA APÓLICE    RAMO/PRODUTO   

POLICY NUMBER               TYPE OF INSURANCE  

PREENCHER A CANETA PRETA

808 29 39 49
fidelidade.pt

Linha de Apoio ao Cliente
T. 808 29 39 49 • E. apoiocliente@fidelidade.pt
Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h às 23h
e Sábados das 8h às 20h.

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa
Sede: Largo do Calhariz, 30 • 1249-001 Lisboa - Portugal
Capital Social 457 380 000 € • www.fidelidade.pt
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INFORMAÇÕES PRÉ-CONTRATUAIS
SEGURO DE CAÇADORES

PROTEÇÃO PESSOAL E FAMILIAR

808 29 39 49
fidelidade.pt

Linha de Apoio ao Cliente
T. 808 29 39 49 • E. apoiocliente@fidelidade.pt
Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h às 23h
e Sábados das 8h às 20h.

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa
Sede: Largo do Calhariz, 30 • 1249-001 Lisboa - Portugal
Capital Social 457 380 000 € • www.fidelidade.pt

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., (“Segurador”) é uma empresa de seguros registada junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões, sob o número 1011, podendo os seus dados de registo ser pesquisados em www.asf.com.pt. 
O Segurador não dá aconselhamento para os efeitos previstos no regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, sem prejuízo de prestar as 
informações contratuais e pré-contratuais legalmente obrigatórias e os esclarecimentos que lhe sejam solicitados para que o potencial cliente tome uma 
decisão informada. 
A comercialização deste produto pelos trabalhadores do Segurador não origina qualquer remuneração direta aos mesmos, mas poderá refletir-se, de uma 
forma global, no prémio de produtividade anual.

A. SEGURADOR

Seguro de Caçadores

B. PRODUTO

1.  Cobertura Base
 Responsabilidade Civil, correspondente à obrigação legal de segurar.
2. Coberturas Facultativas
 Facultativamente poderá ainda ser contratada a cobertura dos seguintes riscos:
 a) Responsabilidade Civil Facultativa, isto é, para além do montante mínimo obrigatório;
 b) Danos em Armas de Caça
 c) Assistência ao Caçador;
 d) Proteção Jurídica do Caçador;
 e) Acidentes Pessoais do Caçador;
 f) Extensão de Cobertura de Acidentes Pessoais aos Acompanhantes;
 g) Acidentes com Cães de Caça
 h) Extensão de Cobertura Durante o Percurso de Ida e Regresso da Caça;
 i) Responsabilidade Civil dos Portadores de Armas.
3. O Seguro de Caçadores é comercializado em planos pré-definidos de coberturas e capitais, conforme o seguinte quadro:

PLANOS DE PROTEÇÃO MÍNIMO 
OBRIGATÓRIO

CALIBRE I CALIBRE II CALIBRE III

OPÇÃO 1 OPÇÃO 2 OPÇÃO 1 OPÇÃO 2 OPÇÃO 1 OPÇÃO 2

RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAÇADOR 100.000 € 100.000 € 250.000 € 100.000 € 250.000 € 100.000 € 250.000 €

DANOS EM ARMAS CAÇA 1.000 € 2.000 € 1.000 € 2.000 € 1.000 € 2.000 €

ASSISTÊNCIA AO CAÇADOR √ √ √ √ √ √

PROTEÇÃO JURÍDICA DO CAÇADOR √ √ √ √ √ √

ACIDENTES PESSOAIS:  

   - MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE 20.000 € 50.000 € 20.000 € 50.000 €

   - DESPESAS TRATAMENTO 2.000 € 5.000 € 2.000 € 5.000 €

   - DESPESAS FUNERAL 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 €

   - SUB DIÁRIO INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 30 € 40 €

EXT. COBERTURA ACIDENTES PESSOAIS AOS ACOMPANHANTES √ √

ACIDENTES C/ CÃES DE CAÇA 250 € 350 €

OUTRAS COBERTURAS QUE PODEM SER SUBSCRITAS

EXTENSÃO DE COBERTURA DURANTE O PERCURSO DE IDA E REGRESSO DA CAÇA

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PORTADORES DE ARMAS

4. As coberturas e capitais efetivamente contratados pelo Tomador do Seguro constam das Condições Particulares.

C. COBERTURAS

1.  O Seguro de Caçadores nunca garante:
 a)  Os acidentes devidos a cataclismos da natureza, atos de guerra, terrorismo, perturbação da ordem pública e utilização ou transporte de materiais 

radioativos; 
 b) O acidente imputável ao próprio lesado, na medida dessa imputação; 
 c) Os acidentes abrangidos pela lei de acidentes de trabalho; 
 d) Os pagamentos devidos a título de responsabilidade criminal, contraordenacional ou disciplinar. 
2.  Salvo convenção em contrário, constante das Condições Particulares, o Seguro de Caçadores também nunca cobre os acidentes ocorridos no percurso 

de ida ou regresso para o local do exercício da caça, seja qual for o meio de transporte utilizado. 

D. EXCLUSÕES APLICÁVEIS A TODAS AS COBERTURAS 
(EXCEPTO À RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PORTADORES DE ARMAS)
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1. RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA

 ÂMBITO
 1.    Esta cobertura garante, até ao limite fixado nas Condições Particulares, as indemnizações que possam legalmente recair sobre o Segurado, por 

responsabilidade civil resultante do exercício da caça. 
 2.  A cobertura prestada engloba os acidentes que sejam causados pelo próprio Segurado, por batedores exclusivamente ao seu serviço e pelos animais 

que, ao seu serviço, sejam utilizados como meios de caça.  

2.  RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA

 ÂMBITO
  Esta cobertura garante a responsabilidade civil do caçador para além do montante mínimo legalmente exigido quanto à obrigação de segurar. O Capital 

Seguro corresponde ao diferencial entre o capital contratado para a cobertura de Responsabilidade Civil e o capital mínimo, em cada momento em vigor, 
do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Caçador.

 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 
 Esta cobertura nunca garante:
 a)  Os danos causados ao cônjuge do Segurado ou pessoa que com este coabite com caráter de permanência em condições análogas às do cônjuge, 

ascendentes e descendentes ou pessoas que com ele coabitem ou vivam a cargo;
 b)  Os danos decorrentes de acordo ou contrato particular, na medida em que a responsabilidade que daí resulte exceda a que o Segurado estaria obrigado 

na ausência de tal acordo ou contrato;
 c) Os danos causados por acidentes ocorridos com veículos que, nos termos da lei, devam ser objeto de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil. 

3.  DANOS EM ARMAS DE CAÇA

 ÂMBITO
 1.  Esta cobertura garante ao Segurado, até ao limite fixado nas Condições Particulares, o ressarcimento dos danos decorrentes de furto, roubo, quebra 

e explosão, das armas de caça (armas de fogo, arcos e bestas), de que seja proprietário, ocorridos no local de caça e durante o exercício da mesma.
 2. O Segurador pode optar pela reparação da arma segura, pela sua substituição, ou pela atribuição de uma indemnização em dinheiro. 
 3.  Ocorrendo furto ou roubo e querendo o Segurado usar dos direitos que esta cobertura lhe confere deverá apresentar imediatamente queixa às 

autoridades competentes. 

 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 
 Esta cobertura nunca garante as perdas ou danos provocados por qualquer processo de limpeza ou provenientes de depreciação ou desgaste pelo uso.

4.  ASSISTÊNCIA AO CAÇADOR

 ÂMBITO
 1.  Esta cobertura garante a prestação de serviços de Assistência ao Caçador, em caso de doença ou acidente, durante o exercício da caça, quando este se 

encontre a mais de 30 km da sua residência habitual. Para que a cobertura seja válida, o Segurado tem que ter o seu domicílio e residir habitualmente 
em Portugal, não podendo o tempo de permanência fora do País exceder os 60 dias por viagem ou deslocação.

 2.  Esta cobertura abrange as prestações abaixo indicadas:

RISCOS COBERTOS - ASSISTÊNCIA AO CAÇADOR LIMITES DE INDEMNIZAÇÃO

1.  TRANSPORTE SANITÁRIO DE FERIDOS OU DOENTES ILIMITADO

2.  TRANSPORTE OU REPATRIAMENTO DOS ACOMPANHANTES ILIMITADO

3.  REGRESSO ANTECIPADO DO SEGURADO, POR FALECIMENTO DE UM FAMILIAR ILIMITADO

4.  BILHETE DE IDA E VOLTA PARA UM FAMILIAR E DESPESAS DE HOTEL:

    4.1.  BILHETE DE VIAGEM ILIMITADO

    4.2.  DESPESAS DE ESTADA EM HOTEL: 

           POR DIA 50 €

  MÁXIMO 500 €

5. DESPESAS MÉDICAS, CIRÚRGICAS, FARMACÊUTICAS E DE HOSPITALIZAÇÃO, NO ESTRANGEIRO 3.250 €

6.  DESPESAS COM PROLONGAMENTO DE ESTADA EM HOTEL NO ESTRANGEIRO:

           POR DIA 50 €

         MÁXIMO 500 €

7.  TRANSPORTE OU REPATRIAMENTO DE FALECIDO E DOS ACOMPANHANTES ILIMITADO

8.  PROCURA E TRANSPORTE DE BAGAGENS E/OU OBJETOS PESSOAIS ILIMITADO

9.  TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES ILIMITADO

10. ADIANTAMENTO DE FUNDOS NO ESTRANGEIRO 500 €
 

F. ÂMBITO DAS COBERTURAS E EXCLUSÕES ESPECÍFICAS

O Seguro de Caçadores nunca garante, no âmbito de Seguro Facultativo do Caçador, os sinistros que resultem de:
a) Infração às leis e ou regulamentos de caça;
b) Atos ou omissões dolosos do Segurado ou de pessoas por quem este seja civilmente responsável;
c)  Rixas, desordens, prática de atos ou omissões pelo Segurado quando for detetado um grau de alcoolemia no seu sangue igual ou superior a 0,5 gramas 

por litro ou quando for detetado consumo de estupefacientes fora de prescrição médica. 

E. EXCLUSÕES APLICÁVEIS A TODAS AS COBERTURAS FACULTATIVAS  
       (EXCEPTO À RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PORTADORES DE ARMAS)
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 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 
 Esta cobertura nunca garante:
 a) Despesas médicas, cirúrgicas e de hospitalização em Portugal;
 b)  Doenças ou lesões que se produzam como consequência de doença crónica ou prévia, relativamente ao início da viagem, assim como suas 

consequências ou recaídas;
 c)  A morte por suicídio ou doença ou lesões decorrentes da sua tentativa ou causadas intencionalmente pelo Segurado a si próprio, assim como as que 

derivem de ações criminais do Segurado, direta ou indiretamente;
 d)  Tratamento de doenças ou estados patológicos provocados por intencional ingestão de tóxicos (drogas), narcóticos, ou utilização de medicamentos 

sem prescrição médica;
 e) Despesas com próteses, óculos, lentes de contato, bengalas ou similares, e qualquer tipo de doença mental;
 f) Acontecimentos ocasionados no salvamento de pessoas no mar, na montanha e no deserto;
 g) Os gastos de e com o enterro ou cerimónias fúnebres;
 h)  As prestações que não tenham sido previamente solicitadas ao Serviço de Assistência e as que tenham sido efetuadas sem o seu acordo, salvo caso 

de força maior ou impossibilidade material demonstrada. 

5. PROTEÇÃO JURÍDICA DO CAÇADOR

 ÂMBITO
  Esta cobertura garante o pagamento de despesas e a realização de procedimentos de assistência jurídica adequados a defender ou a fazer valer os direitos 

do Segurado decorrentes de acidentes ocorridos durante o exercício da caça, até aos limites constantes do quadro seguinte:

GARANTIAS PROTEÇÃO JURÍDICA DO CAÇADOR CAPITAIS

1 – DEFESA PENAL DO SEGURADO 1.250 €

2 – RECLAMAÇÃO DE DANOS 1.750 €

3 – AVANÇO DE CAUÇÕES PENAIS 3.000 €

VALOR MÍNIMO DE RECLAMAÇÃO JUDICIAL 2 VEZES O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL MAIS ELEVADO, EM VIGOR, À DATA DO SINISTRO

 Nota: Os limites máximos previstos nestas Condições incluem IVA, bem como todos os custos do processo

 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 
 Esta cobertura nunca garante:
 a) Custos de indemnizações e respetivos juros, procuradoria e custas do processo à parte contrária ou outras sanções em que o Segurado seja condenado;
 b)  Multas, coimas, impostos ou taxas de natureza fiscal, taxa de justiça em processo-crime e todo e qualquer encargo de natureza penal, salvo os devidos 

pelo assistente em processo penal;
 c) Custos de viagens do Segurado e de testemunhas, a fim de estarem presentes num processo judicial abrangido por esta cobertura;
 d)  Despesas relativas a ações propostas pelo Segurado sem o prévio acordo do Segurador, sem prejuízo do direito do Segurado em prosseguir com a 

ação judicial ou com o recurso de uma decisão judicial, a suas expensas e de poder recorrer ao processo de arbitragem, sempre que a Empresa Gestora 
considere que a sua pretensão não apresenta suficientes probabilidades de sucesso ou que a proposta feita pela parte contrária é razoável ou que não 
se justifica interposição de recurso de uma decisão judicial;

 e)  Despesas com a defesa penal ou civil do Segurado emergente de conduta intencional, atos ou omissões dolosos que lhe sejam imputados, a menos 
que se trate de contra-ordenação;

   § Único: Caso o Segurado seja absolvido ou, se a natureza do crime o permitir, condenado com base na prática de ato negligente, o Segurador 
reembolsá-lo-á, dentro dos limites acordados, das despesas feitas nesse processo e garantidas por esta cobertura, após o trânsito em julgado da 
respetiva sentença;

 f) Despesas com as ações litigiosas entre o Segurado e a Empresa Gestora e/ou o Segurador;
 g)  Despesas com a defesa dos interesses jurídicos resultantes de direitos cedidos, sub-rogados ou emergentes de créditos solidários, depois da 

ocorrência do evento;
 h) Sinistros que deem apenas lugar à instauração de processo de transgressão ou de contra-ordenação;
 i)  Prestações que tenham sido efetuadas sem o acordo da Empresa Gestora, salvo casos de força maior ou impossibilidade material, devidamente 

demonstrada;
 j) Despesas resultantes dos eventos relacionados com danos já existentes à data do sinistro;
 l) Sinistros decorrentes de acidentes ocorridos antes da entrada em vigor desta cobertura;
 m)  Despesas decorrentes de ação judicial proposta ou a propor, pelo Segurado, com vista à sua indemnização por danos sofridos, ou do recurso de uma 

decisão proferida nesta, quando:
  i. A Empresa Gestora considerar, previamente, que esta não apresenta suficientes probabilidades de êxito;
  ii.  A Empresa Gestora considerar justa e suficiente a proposta negocial de indemnização extrajudicial apresentada pelo terceiro responsável ou seu 

Segurador;
  iii.  O montante correspondente aos interesses em litígio for inferior ao dobro do valor mais elevado do salário mínimo nacional em vigor na data em 

que a ação foi proposta;
  iv. Por informações obtidas, o terceiro considerado responsável seja insolvente. 

6.  ACIDENTES PESSOAIS

 ÂMBITO
 1.  Esta cobertura garante o pagamento das indemnizações fixadas nas Condições Particulares quando em consequência de acidente ocorrido durante o 

exercício da caça resulte para a Pessoa Segura: 
  a) Morte ou Invalidez Permanente;
  b) Despesas de Tratamento;
  c) Despesas de Funeral.
 2.  Esta cobertura pode também garantir, nas mesmas circunstâncias, o pagamento das indemnizações fixadas nas Condições Particulares em caso de 

Incapacidade Temporária.
 3.  Os riscos de Morte, de Invalidez Permanente e de Despesas de Funeral só estão seguros se verificados dentro do prazo de dois anos após a ocorrência 

do acidente que lhes tiver dado causa.
 4.  O risco de Morte e o de Invalidez Permanente não são cumuláveis, pelo que, ocorrendo um acidente de que resulte uma Invalidez Permanente e, 

posteriormente, no decurso dos dois anos subsequentes ao acidente sobrevier a morte da Pessoa Segura, à indemnização por Morte será abatido o 
valor da indemnização eventualmente já paga ou atribuída a título de Invalidez Permanente.

 5.  Para efeitos da Invalidez Permanente o grau de desvalorização sofrido será estabelecido de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades.
 6.  Para efeitos desta cobertura entende-se por Incapacidade Temporária a impossibilidade física e temporária, susceptível de constatação médica, de a 

Pessoa Segura exercer a sua atividade normal sobrevinda em consequência das lesões produzidas por acidente garantido pelo contrato, que seja:
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  a)  Absoluta: como tal se considerando a situação de completa impossibilidade da Pessoa Segura, que exerça profissão remunerada, realizar a sua 
atividade profissional ou enquanto a Pessoa Segura, que não exerça profissão remunerada, estiver hospitalizada ou for obrigada a permanecer 
acamada no seu domicílio sob tratamento médico;

  b)  Parcial: como tal se considerando a situação da Pessoa Segura, que exerça profissão remunerada, se encontrar apenas em parte inibida de realizar 
a sua atividade profissional, desde que dessa situação resulte perda de rendimentos.

 7.  Em caso de Incapacidade Temporária o Segurador pagará à Pessoa Segura, na data da alta clínica, a indemnização diária fixada nas Condições 
Particulares, enquanto subsistir essa incapacidade e por um período não superior a 180 dias ou a 360 dias, respetivamente em caso de incapacidade 
absoluta e de incapacidade parcial, sem prejuízo de pagamentos por conta, sempre que se reconheça que devam ter lugar, de acordo com as seguintes 
regras:

  a) Nas situações de Incapacidade Temporária Absoluta a indemnização é devida a partir do dia imediato ao da assistência clínica;
  b)  Nas situações de Incapacidade Temporária Parcial, o valor da indemnização diária é calculado com base na percentagem de incapacidade fixada 

pelo médico assistente ou, se for caso disso, em resultado de um exame efetuado por médico designado pelo Segurador, até ao limite máximo de 
metade do valor da indemnização diária fixada nas Condições Particulares para a Incapacidade Temporária Absoluta, sendo devido a partir do dia 
imediato ao da assistência clínica ou ao daquele em cessou a Incapacidade Temporária Absoluta;

  c)  A Incapacidade Temporária Absoluta converte-se em Incapacidade Temporária Parcial quando a Pessoa Segura que exerça profissão remunerada, 
embora não completamente curada se não encontre já absolutamente impossibilitada de exercer a sua atividade normal ou quando, embora 
subsistindo as causas que deram origem à Incapacidade Temporária Absoluta, tenha decorrido o prazo de 180 dias.

 8.  Em caso de Despesas de Tratamento o Segurador procederá ao reembolso, até ao limite fixado nas Condições Particulares, das despesas abrangidas 
por esta garantia, a quem demonstrar ter efetuado o seu pagamento, contra entrega de documentos comprovativos.

 9.  Em caso de Despesas de Funeral o Segurador procederá ao reembolso, até ao limite fixado nas Condições Particulares, das despesas com o funeral da 
Pessoa Segura, a quem demonstrar ter efetuado o seu pagamento contra entrega de documentos comprovativos, desde que a Morte se verifique no 
decurso dos dois anos subsequentes ao acidente ocorrido durante o exercício da caça.

 10.  Para efeitos desta cobertura a Pessoa Segura é o Segurado.

 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 
 Esta cobertura nunca garante:
 a) Crime, tentado ou consumado, praticado com dolo, de que a Pessoa Segura seja vítima;
 b) Suicídio ou sua tentativa e lesões auto infligidas pela Pessoa Segura;
 c) Apostas ou desafios;
 d) Hérnias de qualquer natureza, varizes e suas complicações, lombalgias de esforço, roturas ou distensões musculares;
 e) Perturbações ou danos exclusivamente do foro psíquico;
 f) Ataque cardíaco não causado por acidente;
 g) Infeção pelo vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA);
 h) Quaisquer doenças quando não se prove, por diagnóstico médico, que são consequência direta de acidente;
 i)  Acidentes derivados de doença ou de estado patológico pré-existente, assim como lesões que sejam consequência de intervenções cirúrgicas ou de 

tratamentos médicos não motivados por acidente coberto;
 j) Reparação ou substituição de próteses e ou ortóteses que não sejam intra-cirúrgicas.

7.  EXTENSÃO DE COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS AOS ACOMPANHANTES

 ÂMBITO
 1.  Esta cobertura garante que passam a ser abrangidos pela cobertura “Acidentes Pessoais”, nas mesmas condições e limites seguros, os filhos e ou 

adoptados do Segurado, bem como o cônjuge ou pessoa com quem coabite com caráter de permanência em condições análogas às do cônjuge, 
quando estas pessoas acompanhem o Segurado.

 2.  Tratando-se de menores de idade inferior a 14 anos ou de pessoas que por anomalia psíquica ou outra causa se mostrem incapazes de governar a sua 
pessoa à data do sinistro a indemnização por Morte está limitada ao pagamento das despesas de funeral. 

8. ACIDENTES COM CÃES DE CAÇA

 ÂMBITO
 1.  Esta cobertura garante ao Segurado, até ao limite fixado nas Condições Particulares, o ressarcimento dos danos decorrentes da morte ou ferimentos 

acidentalmente causados a cães de caça de que o Segurado seja proprietário, em consequência de disparos por este efetuados no local de caça e 
durante o exercício da mesma.

 2. No caso de ferimentos, o Segurador indemnizará exclusivamente despesas com tratamento e ou internamento. 
 3. Esta cobertura abrange exclusivamente cães de caça que, cumulativamente, preencham os seguintes requisitos:
  a) Tenham idade superior a 6 meses e inferior a 12 anos;
  b) Possuam licenças em dia, válidas no momento do acidente. 

9.  EXTENSÃO DE COBERTURA DURANTE O PERCURSO DE IDA E REGRESSO DA CAÇA

 ÂMBITO
 1.  Esta cobertura garante o pagamento das indemnizações resultantes das garantias contratadas, em consequência de sinistros ocorridos no percurso 

de ida e regresso do local de caça, seja qual for o meio de transporte terrestre utilizado.
 2. Esta extensão não é aplicável às garantias previstas na cobertura “Proteção Jurídica do Caçador”. 

10. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PORTADORES DE ARMAS

 ÂMBITO 
  Esta cobertura garante, até ao limite fixado nas Condições Particulares, as indemnizações que possam legalmente recair sobre o Segurado, por 

responsabilidade civil resultante da utilização de armas de fogo que detenha. 

 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS (Não sendo aplicáveis as exclusões previstas nos Pontos D e E supra)
 A presente cobertura nunca garante os danos:
 a) Os danos resultantes do uso, porte ou detenção de arma não registada ou manifestada;
 b)  Os danos resultantes do uso, porte ou detenção de arma para a qual o Segurado não se encontra legalmente licenciado, ou isento ou dispensado de 

tal licença pela respetiva lei orgânica ou estatuto profissional;
 c)  Os danos resultantes do uso ou porte de armas no exterior do domicílio quando o Segurado apenas é titular de licença de detenção de armas no 

domicílio; 
 d) Os atos ou omissões dolosas do Segurado, ou de pessoas por quem este seja civilmente responsável;
 e)  Os acidentes devidos a cataclismos da natureza, atos de guerra, terrorismo, perturbação da ordem pública e utilização ou transporte de materiais 

radioativos;
 f) Os acidentes que forem imputáveis ao próprio lesado, na medida dessa imputação;
 g) Os acidentes abrangidos pela lei de acidentes de trabalho ou pelo Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Caçador;
 h) Os pagamentos devidos a título de responsabilidade criminal, contra-ordenação ou disciplinar.
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1.    O prémio a pagar ao Segurador será calculado por aplicação dos prémios de tarifa, das coberturas efetivamente contratadas, de acordo com os capitais 
seguros indicados na proposta pelo Tomador do Seguro. Quando contratado o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil dos Portadores de Armas, o 
prémio a aplicar será função dos tipos de licença de uso e porte de armas de que o Segurado é titular e do número de armas que detém. 

2. O prémio inicial é devido na data da celebração do contrato, pelo que a eficácia deste depende do pagamento respetivo.
3. Os prémios seguintes são devidos nas datas indicadas no aviso para pagamento respetivo.
4. Nos termos da lei, na falta de pagamento do prémio inicial, o contrato considera-se resolvido desde o início, não produzindo quaisquer efeitos. 
5.  A falta de pagamento do prémio de uma anuidade subsequente na data em que é devido, impede a prorrogação do contrato, pelo que este não se 

renovará.
6.  A falta de pagamento, na data indicada no aviso, de um prémio adicional, desde que este decorra de um pedido do Tomador do Seguro para alteração 

da garantia que não implique agravamento do risco, determinará que a alteração fique sem efeito, mantendo-se as condições contratuais em vigor 
anteriormente àquele pedido.

7.  A falta de pagamento, na data indicada no aviso, de um prémio adicional resultante de uma modificação do contrato fundada num agravamento 
superveniente do risco, determina a resolução automática do contrato nessa data.

J. PRÉMIO

1.    A responsabilidade do Segurador em cada período de vigência do contrato está limitada ao valor do capital seguro, o qual corresponderá ao montante 
máximo pelo qual o Segurador responde por período seguro, seja qual for o número de sinistros e de lesados.

2.  Tratando-se porém do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Caçador, a responsabilidade do Segurador é limitada no que respeita à cobertura 
de Responsabilidade Civil Obrigatória ao capital de 100.000 €, obrigatório de acordo com o Decreto-Lei n.º 201/2005, de 25 de Novembro. No entanto, 
no Seguro de Caçadores podem ser subscritos os capitais de 100.000 € ou 250.000 €, consoante o plano que seja contratado.

3.  No que respeita ao Seguro Facultativo de Caçador, a responsabilidade do Segurador fica limitada ao capital seguro, indicado nas Condições Particulares, 
para as coberturas efetivamente contratadas.

4.  Tratando-se do seguro relativo a Responsabilidade Civil dos Portadores de Armas, a responsabilidade mínima do Segurador corresponde, por sinistro e 
independentemente do número de lesados, ao capital mínimo obrigatório fixado na lei, que atualmente é de 100.000 €. 

5.  Após a ocorrência de um sinistro, o valor seguro ficará, até ao vencimento do contrato, automaticamente reduzido do montante correspondente às 
indemnizações pagas, salvo no que respeita à cobertura de Responsabilidade Civil Obrigatória do Caçador e bem assim à cobertura de Responsabilidade 
Civil dos Portadores de Armas, relativamente às quais, em caso de sinistro, o capital seguro é automaticamente reposto, sem prejuízo do pagamento, 
pelo Tomador do Seguro, do prémio complementar correspondente a essa reposição.

6.  No caso de coexistirem vários lesados pelo mesmo sinistro e o montante dos danos exceder o capital seguro, a responsabilidade do Segurador para cada 
um deles reduz-se proporcionalmente em relação ao montante dos respetivos danos sofridos, até à concorrência desse capital. 

7.  O Segurador que, de boa-fé e por desconhecimento de outras pretensões, efetuar o pagamento de indemnizações de valor superior ao que resultar do 
disposto no número anterior, fica liberado para com os outros lesados pelo que exceder o capital seguro.

L. RESPONSABILIDADE DO SEGURADOR EM CADA PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Segurador dispõe de uma unidade orgânica específica para receber, analisar e dar resposta às reclamações efetuadas, sem prejuízo de poder ser requerida 
a intervenção da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e da possibilidade de recurso à arbitragem.
A informação geral relativa à gestão de reclamações encontra-se disponível em www.fidelidade.pt.

M. RECLAMAÇÕES

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões

N. AUTORIDADE DE SUPERVISÃO

A lei aplicável ao contrato é a lei portuguesa.

O. LEI APLICÁVEL

As garantias do Seguro de Caçadores são válidas em caso de sinistro ocorrido em Portugal, salvo convenção em contrário, constante das Condições 
Particulares. 
No que se refere à Responsabilidade Civil dos Portadores de Armas, as respetivas garantias apenas são válidas em Portugal.

G. ÂMBITO TERRITORIAL

1.   O Tomador do Seguro ou o Segurado estão obrigados, antes da celebração do contrato, a declarar com exatidão todas as circunstâncias que conheçam e 
razoavelmente devam ter por significativas para a apreciação do risco pelo Segurador.

2. O disposto no nº 1 é igualmente aplicável a circunstâncias cuja menção não seja solicitada em questionário fornecido pelo Segurador.
3. Em caso de incumprimento doloso do disposto no nº 1, o contrato é anulável, nos termos e com as consequências previstas na lei.
4.  Em caso de incumprimento com negligência do disposto no nº 1, o Segurador pode optar pela cessação ou alteração do contrato, nos termos e com as 

consequências previstas na lei.

H. DECLARAÇÃO INICIAL DO RISCO

O contrato pode ser celebrado por um período de tempo certo e determinado (seguro temporário) ou por um ano e seguintes, caso em que se renovará 
sucessivamente no termo de cada anuidade, por períodos anuais, excepto se qualquer das partes o denunciar com a antecedência de, pelo menos, 30 dias 
em relação ao termo da anuidade, ou se o Tomador do Seguro não proceder ao pagamento do prémio.

I. DURAÇÃO, RENOVAÇÃO E DENÚNCIA DO CONTRATO



 
 

A informação pré-contratual e contratual completa relativa ao produto é prestada noutros documentos. 
 

Qual é o tipo de seguro? 
  Seguro de Responsabilidade Civil de Caçadores.  

 

 

Que riscos são segurados? 
Cobertura Base 

 Responsabilidade civil do caçador, 
correspondente à obrigação legal de segurar. 
  
Coberturas opcionais  
Calibre I  

 Garante os riscos de Danos em Armas de Caça, 
Assistência ao Caçador e Proteção Jurídica do 
Caçador; 
Calibre II 

 Garante os riscos do Calibre I e ainda os riscos 
de Morte ou Invalidez Permanente do 
Caçador, Despesas de Tratamento e Despesas 
de Funeral; 
Calibre III 

 Garante os riscos do Calibre II e ainda os riscos 
de Incapacidade Temporária (subsídio diário) 
do Caçador, Acidentes Pessoais dos 
Acompanhante e Acidentes com Cães de Caça; 
 
Coberturas Adicionais Facultativas (de 
contratação opcional) 

 Responsabilidade Civil dos Portadores de 
Armas; 

 Extensão de Cobertura Durante o Percurso de 
Ida e Regresso da Caça; 

 Extensão Territorial Espanha;  

 Extensão Territorial para países a indicar pelo 
caçador;    
 
Capitais Seguros 

 Consoante o Plano, podem ser contratados os 
seguintes capitais de Responsabilidade Civil 
do caçador: €100.000 ou €250.000;  

 Cobertura Responsabilidade Civil dos 
Portadores de Armas: €100.000, 
correspondendo ao valor mínimo legal 
obrigatório;   

 Os restantes capitais seguros são específicos 
por cobertura e variam de acordo com o 
contratado. 

 

 

Que riscos não são segurados? 
 Acidente imputável ao próprio lesado, na medida da 

sua responsabilidade própria; 
 Acidentes abrangidos pela lei de acidentes de 

trabalho; 
 Pagamentos devidos a título de responsabilidade 

criminal, contraordenacional ou disciplinar; 
 Os acidentes ocorridos no percurso de ida ou 

regresso para o local da caça, salvo se for contratada 
a cobertura adicional de Extensão de Cobertura 
Durante o Percurso de Ida e Regresso da Caça;  

 Sinistros em que tenha existido alguma infração às 
leis e ou regulamentos de caça; 

 Atos ou omissões dolosos do Segurado ou de pessoas 
por quem ele seja civilmente responsável; 

 Rixas, desordens, prática de atos ou omissões pelo 
Segurado quando for detetado um grau de 
alcoolemia no seu sangue igual ou superior a 0,5 
gramas por litro ou quando for detetado consumo de 
estupefacientes fora de prescrição médica; 

 Todos os riscos não enquadráveis nas coberturas 
contratadas; 

 Todos os riscos abrangidos por qualquer exclusão 
aplicável a alguma das coberturas contratadas. 

Responsabilidade Civil dos Portadores de Armas 
 Danos resultantes do uso, porte ou detenção de arma 

não registada ou manifestada; 
 Danos resultantes do uso, porte ou detenção de arma 

para a qual o Segurado não esteja legalmente 
licenciado ou isento nos termos da lei; 

 Acidentes abrangidos pela lei de acidentes de 
trabalho ou pelo seguro obrigatório de 
responsabilidade civil do caçador. 

 

 

Há alguma restrição da cobertura? 
! As decorrentes de terem existido omissões ou 

inexatidões dolosas ou negligentes do Tomador do 
Seguro ou do Segurado na declaração do risco; 

! As resultantes dos limites de capital seguro; 

! As coberturas estão sujeitas aos limites de 
indemnização indicados nas Condições Particulares. 

 

 
 

Seguro de Responsabilidade Civil de  

Caçadores 
Documento de informação sobre o produto de seguros 

Companhia: Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., com sede em Portugal, empresa de seguros registada 

junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o número 1011.  
Produto: Seguro de Caçadores 



 

Onde estou coberto? 
  Em Portugal, exceto se for contratada a cobertura adicional de Extensão Territorial Espanha ou de outro País;  

 As coberturas de Responsabilidade Civil dos Portadores de Armas e Proteção Jurídica do Caçador estão limitadas a 
Portugal. 

 

 

Quais são as minhas obrigações? 
 Antes da celebração do contrato, devo declarar com exatidão todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente 

deva ter por significativas para a apreciação do risco pelo Segurador;                      

 Durante a vigência do contrato, devo comunicar ao Segurador, no prazo de 14 dias a contar do conhecimento do 
facto, todas as circunstâncias que agravem o risco, desde que estas, caso fossem conhecidas pelo Segurador aquando 
da celebração do contrato, tivessem podido influir na decisão de contratar ou nas condições do contrato; 

 Devo pagar, atempadamente, o prémio de seguro para que a apólice se mantenha em vigor. 
Em caso de sinistro devo: 

 Comunicar o sinistro, por escrito, ao Segurador, no prazo máximo de a 8 dias a contar do dia da ocorrência ou do dia 
em que tenha conhecimento da mesma, explicitando as suas circunstâncias, causas eventuais e consequências; 

 Tomar as medidas ao meu alcance no sentido de prevenir ou limitar as consequências do sinistro; 

 Prestar ao Segurador as informações que este solicite relativas ao sinistro e às suas consequências; 

 Facultar ao Segurador toda a documentação que este solicite para a regularização do sinistro; 

 Não prejudicar o direito de sub-rogação do Segurador nos direitos do Segurado contra o terceiro responsável pelo 
sinistro; 

 Não reconhecer unilateralmente a responsabilidade, no todo ou em parte, sem autorização do Segurador; 

 Na cobertura de Responsabilidade Civil dos Portadores de Armas, entregar ao Segurador cópia da participação às 
autoridades policiais do extravio, furto ou roubo de arma, bem como da ocorrência de acidente ou qualquer situação 
em que tenha recorrido às armas cujo uso seja objeto da cobertura. 

 

 

Quando e como devo pagar? 
O prémio inicial é pago na data da celebração do contrato. Os prémios ou frações subsequentes são devidos na data 
indicada no respetivo aviso para pagamento. 
O prémio pode ser pago, dependendo do acordado, em numerário, cheque bancário, transferência bancária ou vale postal 
e cartão de débito ou de crédito. 

  

 

Quando começa e acaba a cobertura? 
O contrato produz efeitos a partir do momento do pagamento do prémio inicial e até que um prémio ou fração 
subsequente deixe de ser pago, a menos que, entretanto, se verifique qualquer outra causa de cessação do contrato. 

  

 

Como posso rescindir o contrato? 
O Tomador do Seguro pode: a) Denunciar o contrato, mediante comunicação ao Segurador com a antecedência mínima de 30 
dias face ao termo da anuidade; b) Resolver o contrato com justa causa. 
O contrato pode ainda cessar por revogação, por acordo com o Segurador, e também por caducidade. 
As comunicações devem revestir forma escrita ou ser prestadas por outro meio de que fique registo duradouro. 
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