
  

1/2 

EXTENSÃO DE CAPITAL 
MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE 125.000 € 

COM INCLUSÃO DE RISCOS CATACLISMOS NATURAIS, TERRORISMO E GUERRA 
 
Capítulo I – Disposições Gerais 
 

Definições 
Segurador – VICTORIA – Seguros, SA; 
Tomador de Seguro – A Agência de Viagens e Turismo que subscreve o presente contrato de 
seguro, responsável pela organização e venda da viagem programada e pelo pagamento do prémio 
do seguro; 
Pessoa Segura – Os clientes da Agência Tomadora de Seguro portadores de título de viagem, 
residentes em Portugal, e constantes das relações de Pessoas Seguras a remeter à VICTORIA - 
Seguros; 
Acidente – O acontecimento fortuito, súbito e anormal, devido a causa exterior e alheio à vontade 
da Pessoa Segura, que nesta pessoa provoque lesões corporais que possam ser clínica e 
objectivamente constatadas ou a morte;  
Valor Seguro – para cada uma das garantias ou bens seguros será afixado um montante máximo a 
indemnizar em caso de sinistro (capital seguro ou limite seguro), designado nas condições 
particulares por valor seguro; 
Doença – Qualquer enfermidade que vitime a Pessoa Segura e a impeça de prosseguir a viagem; 
Considera-se doença pré-existente, qualquer doença ou lesão que tenha sido diagnosticada antes 
da subscrição do seguro; 
Franquia - Montante que em caso de Sinistro fica a cargo da Pessoa Segura no caso de pagamento 
por parte do Segurador; 
Sinistro – Qualquer evento ou série de eventos resultantes de uma mesma causa, de carácter 
fortuito, súbito e imprevisto, susceptível de fazer funcionar as garantias do Contrato;  
 
Capitulo II – Acidentes Pessoais 
 
1. Riscos Cobertos 
1.1 Morte ou Invalidez Permanente 
Em caso de Morte resultante de Acidente coberto pela Apólice e ocorrida imediatamente ou no 
decurso de dois anos a contar da data do acidente, a VICTORIA - Seguros pagará até ao limite 
contratado, o correspondente capital seguro aos beneficiários. Não se garante a cobertura de 
morte a pessoas com idade inferior a 14 anos. 
 
Em caso de Invalidez Permanente, resultante de Acidente coberto pela Apólice, sobrevinda e 
clinicamente constatada no decurso dos dois anos imediatamente seguintes à data do Acidente, a 
VICTORIA - Seguros pagará a parte correspondente do capital determinada pela tabela de 
desvalorizações, que faz parte das Condições Contratuais da Apólice. 
Os capitais seguros por Morte e por Invalidez Permanente não são cumuláveis, pelo que, se uma 
Pessoa Segura vier a falecer em consequência de acidente, ao capital por Morte será deduzido o 
valor do capital por Invalidez Permanente que, eventualmente, lhe tenha sido atribuído ou pago 
relativamente ao mesmo Acidente. 

a) Capitais máximos por acumulação 
O capital máximo automaticamente segurável, para a cobertura de Morte ou Invalidez Permanente 
e por cúmulo de risco (em situações de viagens no mesmo veículo transportador), é de € 
6.000.000,00. 
 
Em caso de acidente, resultante dos riscos derrogados no ponto 3 do Capítulo II, o capital máximo 
automaticamente segurável para a cobertura de Morte ou Invalidez Permanente e por cúmulo de 
risco, é de € 6.000.000,00.  
 
Sempre que uma viagem envolva capitais totais superiores aos acima mencionados, a VICTORIA – 
Seguros deverá ser do facto informada com uma antecedência mínima de 5 dias úteis para que 
proceda à colocação do excedente em resseguro. 
 
Caso aconteça um sinistro que envolva um capital seguro superior ao mencionado, sem que a 
VICTORIA – Seguros tenha disso sido informada, as indemnizações serão processadas por rateio. 
 
2. Exclusões de garantias no âmbito da cobertura de Acidentes Pessoais 
2.1 Exclusões Absolutas 
2.1.1 Ficam excluídos da garantia do presente Contrato os riscos devidos a: 
a) Acto intencional do Tomador de Seguro ou do Beneficiário; 
b) Suicídio ou tentativa de suicídio da Pessoa Segura, bem como outros actos intencionais 

praticados sobre si própria;  
c) Actos praticados pela Pessoa Segura, intencionalmente ou com negligência grave, 

designadamente actos temerários, apostas ou desafios; 
d) Acto criminoso ou contrário à ordem pública de que o Tomador de Seguro, a Pessoa Segura ou o 

Beneficiário sejam autores materiais ou morais ou de que sejam cúmplices; 
e) Intervenção em rixas salvo em legítima defesa, própria ou alheia, de bens e pessoas. 
f) Acção ou omissão da Pessoa Segura, influenciada pelo uso de estupefacientes (sem prescrição 

médica) ou bebidas alcoólicas de que resulte grau de alcoolemia igual ou superior àquele que, 
em caso de condução sob o efeito do álcool, determine a prática de contra-ordenação ou crime; 

g) Acções praticadas por qualquer pessoa pela qual seja civilmente responsável o Tomador de 
Seguro, a Pessoa Segura ou o Beneficiário; 

h) Acidentes ou eventos que produzam, sobre a Pessoa Segura, unicamente efeitos psíquicos; 
i) Acidentes resultantes de uma doença ou estado patológico pré-existente, bem como lesões 

resultantes de intervenções cirúrgicas ou outros actos médicos não motivados por acidente 
garantido pelo Contrato; 

j) Doença de qualquer natureza. 
k) Guerra biológica e bacteriológica 

 

2.1.2 As doenças só ficarão garantidas quando se possa provar, por diagnóstico médico, que são 
consequência directa de Acidente coberto pela Apólice; todavia, não serão objecto de cobertura, 
em caso algum, as seguintes afecções: 
 
a) Síndroma de Imunodeficiência Adquirida (SIDA); 
b) Ataque cardíaco não causado por traumatismo físico externo ou Acidente vascular cerebral; 
c) Hérnias, qualquer que seja a sua natureza, reumatismo, varizes e suas complicações, 
osteoartrites ou outras alterações degenerativas das articulações, músculos, ligamentos ou 
tendões. 
 
2.2 Exclusões Relativas 
2.2.1 Ficam ainda excluídos os riscos devidos a:  
a) Situações resultantes de cataclismos da natureza, tais como ventos ciclónicos, terramotos, 

maremotos, outros fenómenos análogos nos seus efeitos e ainda acção de raio; 
b) Assaltos, greves, distúrbios laborais, tumultos e quaisquer outras alterações da ordem pública, 

rebelião, actos de terrorismo e sabotagem ou insurreição; 
c) Revolução, guerra civil, invasão e guerra declarada ou não contra país estrangeiro, hostilidades 

entre nações estrangeiras, quer haja ou não declaração de guerra, e actos bélicos provenientes 
directa ou indirectamente dessas hostilidades; 

d) Acidentes resultantes da utilização pela Pessoa Segura de veículos motorizados de duas rodas; 
e) Acidentes resultantes da utilização pela Pessoa Segura de aeronaves ou embarcações não 

pertencentes a linhas ou carreiras comerciais; 
f) Acidentes resultantes da prática profissional de desportos; 
g) Acidentes resultantes da prática desportiva amadora federada e respectivos treinos; 
h) Acidentes resultantes da prática de desportos especiais tais como, alpinismo, boxe, karaté e 

outras artes marciais, tauromaquia, pára-quedismo, parapente, asa delta, todos os desportos 
designados de radicais, espeleologia, pesca e caça submarinas, desportos de inverno, quaisquer 
desportos que envolvam veículos motorizados (de 2 rodas ou outros), motonáutica e outros 
desportos análogos; 

i) Situações resultantes de explosão ou quaisquer outros fenómenos directa ou indirectamente 
relacionados com a desintegração ou fusão de núcleos de átomos, bem como os efeitos da 
contaminação radioactiva; 

j) Lumbagos e lombalgias; 
k) Implantação ou reparação de ortóteses ou próteses, com excepção da implantação de próteses 

ortopédicas consideradas clinicamente necessárias em resultado do Acidente; 
l) Tratamento em termas ou praias e, em geral, curas de mudança de ares ou de repouso; 
m)  Acidentes resultantes da utilização pela Pessoa Segura de "moto-quatro". 
 
2.2.2 Em caso de serviço militar, a garantia do Contrato ficará suspensa em relação à Pessoa 
Segura que cumpre as suas obrigações militares, durante o período correspondente, não sendo, 
por conseguinte, cobertos os riscos neste período. 
 
3. Derrogação de Exclusões Relativas 
 
Por derrogação do estabelecido nas alíneas a), b) e c), do ponto 2.2.1, do Capítulo II, declara-se que 
ficam garantidos os riscos devidos a acidentes resultantes de: 
 
3.1 Cataclismos da Natureza, tais como ventos ciclónicos, terramotos, maremotos, outros 
fenómenos análogos nos seus efeitos e ainda acção de raio; 
 
a) O capital seguro para a cobertura de Morte ou Invalidez Permanente é de 100% por Pessoa 
Segura; 
 
3.2 Assaltos, greves, distúrbios laborais, tumultos e quaisquer outras alterações da ordem pública, 
rebelião, actos de terrorismo e sabotagem ou insurreição e actos de terrorismo;  
 
Para efeito desta cláusula de derrogação duma exclusão, acto de terrorismo significa uma acção 
violenta, ameaça de violência, ou algum acto prejudicial à vida humana, a bens tangíveis ou 
intangíveis, ou à infra-estrutura, com a intenção de influenciar algum governo ou de incutir temor 
na população ou em parte dela.  
 
Em todas as acções judiciais e procedimentos nos quais a seguradora alegue que em razão desta 
cláusula de derrogação os danos, perdas, custos ou despesas não se encontram cobertos por este 
contrato, caberá ao segurado provar que os mesmos estariam cobertos.  
 
a) O capital seguro para a cobertura de Morte ou Invalidez Permanente é de 50% do capital 
segurado por Pessoa Segura; 
 
3.3 Revolução, guerra civil, invasão e guerra declarada ou não, hostilidades entre nações 
estrangeiras, quer haja ou não declaração de guerra e actos bélicos provenientes directa ou 
indirectamente dessas hostilidades 

a) O capital seguro para a cobertura de Morte ou Invalidez Permanente é de 100 % do capital 
segurado por Pessoa Segura. 

Os riscos devidos a acidentes resultantes de 3.2,e 3.3 são garantidos por um período máximo de 14 
dias após o começo de tais acontecimentos e na condição de que: 

- a Pessoa Segura não tome parte activa directa ou indirectamente em tais acontecimentos,  
- os mesmos não fossem facilmente previsíveis, e  
- a pessoa deslocada ao estrangeiro tenha sido surpreendida pelo começo de tais acontecimentos 

durante a sua deslocação ao estrangeiro, sem o poder evitar 
  



  

2/2 

4. A extensão de capital da presente cobertura não se aplica aos Produtos Multiviagens Neve, 
Multiviagens Mergulho, Multiviagens Surf e Golf e ao Multiviagens Desportos Radicais. 

 

Quadro de Coberturas e Capitais 

 

 
 

Coberturas 

 
Capitais 

Morte e Invalidez Permanente € 125.000,00 

 

EM CASO DE EMERGÊNCIA TELEFONE: 
                          Em Portugal: 21 044 36 82 
                          No Estrangeiro: +351 21 044 36 82 
                          Serviço 24 Horas 


