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

portinsurance.pt/fpcanoagem

• Os atletas têm livre escolha em todo o tipo de cuidados médicos, uma vez que a apólice irá

vigorar no sistema de reembolso, com base no limite de capital da apólice subscrita.

• Para que o sinistro possa ser abrangido pela apólice, assim que se tenha conhecimento da

ocorrência de um sinistro, ou logo que tal seja possível, o Clube, Associação, ou Federação,

deverão efetuar a respetiva participação do sinistro, disponível no site da Federação

Portuguesa de Canoagem ou entrar em contacto com a Portinsurance – Consultores de

Seguros, Lda., (através dos contactos a seguir indicados), que providenciará então as

instruções para o encaminhamento do sinistrado e acompanhamento.

• ENVIO DE DESPESAS DE TRATAMENTO

Gestora de Sinistros: Vânia Paixão

Vania.paixao@portinsurance.pt

Telefone: 231 447 134

Fax: 231 447 206

Telemoveis: 961 392 270 ou 961 392 257

www.portinsurance.pt

• Episódios de urgência devem ser encaminhadas para a rede pública hospitalar, mesmo antes

da efetivação da participação, devendo a fatura ser emitida em nome do atleta segurado.

PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO – 2019

FRANQUIA EM DESPESAS DE TRATAMENTO: 60,00€ POR SINISTRO

NOTA: o valor da franquia será deduzido no momento do reembolso das despesas 
médicas.

OBSERVAÇÕES: - Informamos todos os segurados que a apólice de Acidentes Pessoais permite 
exclusivamente o reembolso de despesas (em caso algum serão efetuados quaisquer adiantamentos 
ao sinistrado) - Os documentos (faturas, recibos, etc,) deverão ser enviados no seu formato original, 
em papel, via correio para a morada acima indicada da Portinsurance. Para efeitos de reembolso, não 
serão aceites os documentos enviados em formato digital. 

• AG64076626 – Pratica de Canoagem em treino e competição    

APÓLICE DE ACIDENTES PESSOAIS – 2019

Portinsurance – Consultores de Seguros, Lda.

Departamento de Sinistros

Rua Antero Inácio, s/n

3060-707 TOCHA

E-MAIL: sinistros@Portinsurance.pt

Lisboa, 01/01/2019
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