
PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO NO ÂMBITO DA RESP. CIVIL EXLORAÇÃO

PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO DE ACIDENTES PESSOAIS - 2016

As participações de Responsabilidade Civil Exploração estão disponíveis em www.portinsurance.pt/uvp-fpc. Depois de

devidamente preenchidas deverão ser enviadas para sinistros@portinsurance.pt, indicando obrigatoriamente o nº de

LicençadaUVP-FPC.

A escolha da Unidade Hospitalar é totalmente livre, sendo aconselhável fazer-se acompanhar pela licença da U.V.P. - F.P.C. que  
contém o número daApólice e a Identificação da Seguradora. De imediato é obrigatório efetuar a participação deAcidentes Pessoais  
que se encontra disponível em Participação de Sinistro www.portinsurance.pt/uvp-fpc/pdf/Participacao_Sinistro_Acidentes_Pessoais.pdf
ou Responsabilidade Civil www.portinsurance.pt/uvp-fpc/pdf/Participacao_Sinistro_Responsabilidade_Civil.pdf.
Depois de devidamente preenchida  deveráserenviada para fpc@portinsurance.pt indicandoobrigatoriamenteonºdeLicençadaUVP-
FPC.

Nota: As participações de sinistro referentes às apólices nº 1000307860, 1000308040 e1000308260 deverão nos casos em que 
os  sinistrados tenham episódio de urgência hospitalar, enviar em simultãneo com a participação de sinistro, o comprovativo de 
transferência  bancáriapara o NIB daLibertycom o nº 0035 06970014587633916 do Banco CGD no valor de 90,00€ ( Franquia ). O
comprovativo  a anexar com a participaçãodo sinistro deve mencionaro nomecompletodo sinistradoe n.º deapólice.
Relativamente às apólicesnº 1000307700(Plano Família) e 1000307640 (Plano Corporate) o valor da franquia é de 60,00€.

Para acompanhar a evoluçãoe estado do processo contactar o Departamento de Sinistros da Portinsurance através dos seguintes
números: 231447134 e 961 392 270 ou através do endereçode e-mail sinistros@portinsurance.pt

Tratando-se de um seguro de reembolso, todos os atletas filados deverão enviar as despesas médicas indicando o nº de Apólice,  
nome completo e nº de Licençada U.V.P./F.P.Ce aguardar o reembolso por parte da Companhia de Seguros Liberty , S.A..

Asdespesasmédicasdeverãoserenviadaspara:
Portinsurance- ConsultoresdeSeguros,Lda.
Rua Antero Inácio s/n , 3060-707Tocha.  |  Tlf:231 447134 -Tlm: 961392270

Parceiros para a vida

APÓLICE Nº 095/00228850/000

Capital Coberto por Sinistro e Anuidade: 2.500.000,00€

- Danos Corporais: 2.500.000,00€

- Danos Materiais: 2.500.000,00€

Prática do ciclismo pelos federados, em todas as 

provas previstas nos calendários Internacionais, 

Nacionais e Regionais  aprovadaspela U.V.P.Federação

Portuguesa de Ciclismo com extensão ao uso da

bicicleta no diaa dia na Via Pública.

Liberty Seguros- Serviço de Assistência Clínica em caso de Acidente- 800 505 112

Portinsurance – Consultores de Seguros, Lda | Praça Marquês de Marialva nº 44 | 3060-133 Cantanhede | Telefone 231 429 330 | 
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