
 

 
 

Seguro de Viagem Covid-19 

Contrato de Seguro de Grupo de Viagem 
Chubb (TAP, S.A.) 

 

 

Apólice n.º: PTBOT105002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chubb European Group SE, seguradora com sede em La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, França, uma empresa registada 

em Nanterre sob o número RCS 450 327 374, com um capital social totalmente integralizado de 896.176. € 662, regido pelo disposto no Código dos Seguros 

Franceses, a operar através da sucursal em Portugal, denominada "Chubb European Group SE - Sucursal em Portugal", com domicílio na Avenida da Liberdade, 249, 

3º Andar, 1250-143 Lisboa, registada no Registo Comercial com o mesmo registo e número de pessoa colectiva 980350964, tutelado pela Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) 

com o código n.1173. 

 

 
2 

 

 

Índice  
Acordo de Seguro 3 

Tabela de Indemnizações 4 

Informação do Tomador de Seguro 5 

Autoridade Francesa de Supervisão Prudencial e Resolução (ACPR) 5 

Procedimento de Reclamações 5 

Proteção de Dados 7 

Definições da Apólice 8 

Condições da Apólice 11 

Disposições relativas a Sinistros 14 

Notificação 14 

Informação 15 

Cooperação 15 

Moeda 15 

Indemnizações 16 

Exclusões 17 

CONDIÇÕES GERAIS 20 

 

  



 

Chubb European Group SE, seguradora com sede em La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, França, uma empresa registada 

em Nanterre sob o número RCS 450 327 374, com um capital social totalmente integralizado de 896.176. € 662, regido pelo disposto no Código dos Seguros 

Franceses, a operar através da sucursal em Portugal, denominada "Chubb European Group SE - Sucursal em Portugal", com domicílio na Avenida da Liberdade, 249, 

3º Andar, 1250-143 Lisboa, registada no Registo Comercial com o mesmo registo e número de pessoa colectiva 980350964, tutelado pela Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) 

com o código n.1173. 

 

 
3 

 

 

Acordo de Seguro  

Obrigado por escolher esta Apólice, subscrita por Chubb European Group SE (a Seguradora). 

A Apólice paga indemnizações e compensações às Pessoas Seguras numa relação de grupo com 

o Tomador de Seguro (TAP), em conformidade com o presente Contrato, se a(s) Pessoa(s) 

Segura(s) ao abrigo da Apólice necessitar(em) de hospitalização na sequência de contraírem a 

Covid-19 em viagem. 

O Tomador de Seguro deve pagar à Seguradora o prémio tal como estipulado na Apólice (todas 

as pessoas incluídas como Subscritores da Apólice constantes das marcações do voo serão 

consideradas “Pessoas Seguras”, excepto as Crianças de Colo - considerando-se como tal as 

crianças de até 23 meses de idade que não ocupem o seu próprio lugar no voo e viajem de 

graça). A presente Apólice constitui os termos e condições integrais do seguro celebrado com a 

Seguradora. 

A Chubb é a maior seguradora do mundo cotada em bolsa nos ramos de bens e de acidentes. 

Com operações em 54 países, Chubb fornece seguros de bens comerciais e pessoais e seguros 

de acidentes, acidentes pessoais e seguros complementares de saúde, resseguros e seguros de 

vida a um grupo diversificado de clientes. Combinamos a precisão com décadas de experiência 

para conceber, fabricar e fornecer a melhor cobertura de seguro e serviço a pessoas singulares, 

famílias, e empresas de todas as dimensões. 

A Chubb define-se a nível global pela sua extensa oferta de produtos e serviços, ampla 

capacidade de distribuição, capacidade financeira excecional e operações locais. 

As principais companhias de seguros da Chubb mantêm classificações de força financeira de 

AA da Standard & Poor's e A++ da A.M. Best. A Chubb Limited, empresa-mãe da Chubb, está 

cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: CB) e é uma componente do índice S&P 

500. 
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Tabela de Indemnizações   
 
A tabela abaixo mostra os montantes máximos que são cobertos pela apólice, por cada Pessoa 

Segura. 

Cobertura  
Montantes de 
Indemnização 

 
1. Quarentena / 

Prolongamento obrigatório 
de viagem devido ao 
diagnóstico / sintomas da 
Covid-19 durante a viagem 
 

Até 500 € em despesas adicionais 
de viagem. 

2. Compensação em 
dinheiro por 
hospitalização durante a 
viagem 

Até 500€ 

3. Admissão numa UCI 
devido à Covid-19 
durante a viagem 
 

Até 1.000€ 

4. Repatriação de restos 
mortais devido a morte 
por Covid-19 durante a 
viagem  

Até 10.000€ para despesas 
necessárias e adequadas. 
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Informação do Tomador de Seguro 

Esta Apólice de seguro de grupo deve ser lida cuidadosamente para garantir que foi preparada 

de acordo com as finalidades pretendidas. Se houver dúvidas, estas devem ser dirigidas ao 

intermediário que organizou esta cobertura (se o houver) ou diretamente à Seguradora. Esta 

Apólice deve ser conservada e mantida num local seguro - poderá ser necessária para 

referência se for feita uma reclamação ou participado um sinistro. 

Titular da Apólice: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUES, S.A., sociedade constituída em 

Portugal, com sede social no Edifício 25 do Aeroporto de Lisboa, 1700-008 Lisboa, Portugal, 

registada no Serviço de Registo Comercial sob o número de identificação fiscal 500 278 725 e 

com o capital social de 41.500.000 euros. 

Autoridade Francesa de Supervisão Prudencial e Resolução (ACPR) 

A Chubb European Group SE (CEG) é uma empresa regida pelas disposições do código francês 

dos seguros com o número de registo 450 327 374 RCS Nanterre. Sede social registada: La 

Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, França. CEG tem 

um capital social integralmente realizado de 896.176.662 euros. 

A sua sucursal em Portugal é denominada "Chubb European Group SE - Sucursal em 

Portugal", domiciliada na Avenida da Liberdade, 249, 3º andar, 1250-143 Lisboa, matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial com o número de pessoa colectiva 980350964, 

supervisionado pela Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4, Place de 

Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões (ASF) com o código n. 1173 . 

Procedimento de Reclamações  

A Chubb dedica-se a fornecer um serviço de elevada qualidade que deseja manter 

permanentemente. Caso não se encontre satisfeito como este serviço, por favor contacte-nos, 

mencionando os dados da Sua Apólice, de modo a que possamos tratar da sua reclamação tão 

brevemente quanto possível. 

Caso pretenda apresentar uma reclamação relativa à venda da Sua Apólice ou ao o Serviço de 

Apoio ao Cliente por favor contacte o nosso departamento de Reclamações:  

Chubb European Group SE - Sucursal em Portugal, Av. da Liberdade, n.º 249, 3.º andar, 

1250-143 Lisboa. 

Endereço de correio eletrónico: reclamacoes.pt@Chubb.com 

Fax: 800 855 752 (custo de uma chamada local) 

Website/formulário reclamação: https://www2.chubb.com/pt-pt/conformidade-
etica/formulario-reclamacao.aspx  
 

As reclamações relativas ao contrato poderão também ser dirigidas à Autoridade de Seguros e 
Fundos de Pensões (www.asf.com.pt, e-mail consumidor@asf.com.pt), ser apresentadas 
através do livro de reclamações eletrónico (https://www.livrodereclamacoes.pt/inicio), ou 
perante o Provedor do Cliente da Chubb European Group SE-Sucursal em Portugal cujos 
contactos encontra na área de cliente em https://www2.chubb.com/pt-pt. 
 

Poderá entrar em contacto com o Serviço do Provedor ao Cliente para que este lhe preste 
assistência caso não esteja satisfeito com a Nossa resposta final, ou passados vinte dias (20) de 
não ter sido apreciada a sua reclamação.  
Encontra toda a informação relativa ao nosso regulamento de gestão de reclamações no 
website da Chubb Portugal: https://www.chubb.com/pt-pt/conformidade-etica/reclama-
provedor-cliente.aspx 

Caso pretenda, poderá solicitar o envio de brochura explicativa com o nosso processo de 
Gestão de Reclamações. 

mailto:reclamacoes.pt@Chubb.com
https://www2.chubb.com/pt-pt/conformidade-etica/formulario-reclamacao.aspx
https://www2.chubb.com/pt-pt/conformidade-etica/formulario-reclamacao.aspx
https://www.chubb.com/pt-pt/conformidade-etica/reclama-provedor-cliente.aspx
https://www.chubb.com/pt-pt/conformidade-etica/reclama-provedor-cliente.aspx
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O seguimento destes procedimentos de reclamação não reduz os restantes direitos do 

Tomador de Seguro ou da Pessoa Segura relativamente a esta Apólice. 

 

•  Plataforma Europeia de Resolução de Litígios Online 

Se o Tomador de Seguro tiver contratado esta Apólice online com a Seguradora ou através de 

outros meios eletrónicos e não tiver conseguido contactar a Seguradora diretamente ou 

através do Provedor do Cliente, o Tomador de Seguro pode registar a referida queixa através 

da Plataforma de Resolução de Litígios Online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

A referida queixa será então reencaminhada para a Seguradora para resolução. Poderá haver 

algum atraso até a Seguradora a receber. 

 

Lista de Entidades de Resolução Alternativa de Litígios (RAL) (estabelecida em 

conformidade com o artigo 20º da Diretiva 2013/11/UE: 

CACCL - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa 

http://www.centroarbitragemlisboa.pt/  

CAUAL - Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lisboa 

https://arbitragem.autonoma.pt/   

TRIAVE - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral 

http://www.triave.pt/  

CACC RAM - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região Autónoma da 

Madeira 

https://www.madeira.gov.pt/cacc/  

CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de 

Consumo) 

http://www.ciab.pt/pt/  

CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo 

http://www.arbitragemdeconsumo.org/  

CACCDC - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra 

http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com  

CIMACCA - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do 

Algarve 

http://www.consumoalgarve.pt  

CICAP - Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto 

http://www.cicap.pt  

CIMPAS - Centro de Informação Mediação e Provedoria de Seguros 

http://www.cimpas.pt  

 

Esta lista está sujeita a alterações. Pode encontrar uma lista atualizada de entidades RAL em:  

https://www.consumidor.gov.pt/parceiros/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-

resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo/ral-mapa-e-lista-de-entidades.aspx  

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.centroarbitragemlisboa.pt/
https://arbitragem.autonoma.pt/
http://www.triave.pt/
https://www.madeira.gov.pt/cacc/
http://www.ciab.pt/pt/
http://www.arbitragemdeconsumo.org/
http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com/
http://www.consumoalgarve.pt/
http://www.cicap.pt/
http://www.cimpas.pt/
https://www.consumidor.gov.pt/parceiros/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo/ral-mapa-e-lista-de-entidades.aspx
https://www.consumidor.gov.pt/parceiros/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo/ral-mapa-e-lista-de-entidades.aspx
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Proteção de Dados  

A Chubb processa os dados pessoais recolhidos diretamente do titular (ou por intermédio de 

mediador) com o objetivo de emitir e gerir apólices de seguro, incluindo a gestão de sinistros 

que resultem das mesmas. 

Os dados pessoais poderão incluir não apenas simples dados de contacto do titular, tais como 

o nome, a morada ou o número de apólice, mas igualmente dados mais privados sobre o 

respetivo titular (por exemplo, a idade, dados de saúde, dados financeiros, histórico de 

sinistros ou outros) na medida em que seja relevante para o risco a segurar pela Chubb, 

serviços a prestar ou para a gestão de um sinistro que nos tenha sido participado. 

A Chubb pertence a um grupo global, e os dados pessoais do titular podem ser transferidos 

para outras empresas do Grupo, localizadas noutros países, caso se revele necessário para 

assegurar cobertura ao abrigo de uma apólice de seguro ou para conservar os mesmos.  

Por outro lado, a Chubb recorre a serviços de diversos fornecedores acreditados que também 

poderão aceder a dados pessoais, sob regime de absoluta confidencialidade e mediante as 

instruções e controlo da Chubb. 

Ao titular dos dados, assistem-lhe determinados direitos em relação ao tratamento dos seus 

dados, incluindo direitos de acesso e, em determinadas circunstâncias, de apagamento. 

Esta seção apresenta uma explicação sucinta de como a Chubb utiliza os dados pessoais. Para 

mais informações, a Chubb recomenda vivamente a leitura da acessível Política de Privacidade 

da Chubb, disponível em: https://www2.chubb.com/pt-pt/footer/privacy-policy.aspx. Caso 

pretenda, o titular dos dados poderá solicitar a qualquer momento, uma cópia em papel da 

Política de Privacidade, bastando para tal remeter o seu pedido para:  

dataprotectionoffice.europe@chubb.com. 
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Definições da Apólice  

Certas palavras desta Apólice de seguro de grupo têm um significado específico, onde quer que 

apareçam na Apólice, adendas ou memorandos e são identificadas pela utilização de letras 

maiúsculas. 

1. Internado(a) num Hospital (ou Internamento num Hospital) 

Internamento num hospital por um período contínuo de 48 horas ou mais, sob 

aconselhamento e supervisão constante de um Médico. 

2. Negócio  

O objeto negocial da empresa do Tomador de Seguro (TAP) tal como descrito na Apólice.  

 

3. Assistência 

Os serviços de assistência providenciados pela Seguradora. 

 

4. Viagem Coberta  

As viagens internacionais que envolvam pré reservas ou alojamentos com o Tomador de 

Seguro.    

Não cobrimos nenhuma viagem:  

• Que envolva viagens de cruzeiro da Pessoa Segura; 

• Viagens especificamente agendadas para obter tratamentos médicos, dentários 

ou estéticos.  

• Quando a Pessoa Segura tenha sido avisada, por um médico certificado para o 

efeito, para não viajar.  

• De bilhete apenas de ida.  

 

5. Covid-19 

Doença do Coronavírus causada pelo vírus SARS-CoV-2 (síndrome respiratória aguda grave 

coronavírus 2), também conhecido como o novo coronavírus de 2019. 

 

6. Cruzeiro  

Uma viagem no mar ou no rio, num navio de passageiros, com uma duração total superior a 3 

dias, quando o transporte e o alojamento sejam maioritariamente no mar ou no rio.  

 

7. € 

O euro. Moeda oficial da zona euro.  

 

8. Hospital 

Um estabelecimento que: 
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a. existe principalmente para o diagnóstico, cuidados médicos e tratamento de pessoas 

doentes ou feridas, em regime de internamento sob a supervisão de um ou mais Médicos, 

disponíveis para consulta a qualquer momento; 

b. fornece (quando apropriado) instalações para grandes cirurgias dentro dos limites do 

estabelecimento ou em instalações controladas pelo estabelecimento; ou 

c. presta serviços de enfermagem a tempo inteiro sob a supervisão de pessoal de 

enfermagem;  

d. Não inclui uma unidade especial ou um local existente sobretudo:  

• para o tratamento de doenças psiquiátricas ou do foro psicológico; ou  

• para o cuidado dos idosos, toxicodependentes ou alcoólicos; ou 

• como uma clínica de medicina alternativa, lar de idosos ou de convalescença de 

longa duração, centro de cuidados continuados, casa de repouso ou no caso de um 

hospício. 

 

9. Pessoa Segura/sua 

Pessoa residente em Portugal no momento de compra do bilhete do voo de ida e volta, que 

tenha feito uma reserva nas tarifas Classic, Plus ou Executive com a TAP Air Portugal. 

10. Seguradora/nosso  

Chubb European Group SE. Tour Carpe Diem, 31, Place des Corolles - Esplanade Nord - 

92400 Courbevoie, France Chubb European Group SE companhia de seguros registada em 

França com o número de pessoa colectiva 450 327 374 RCS Nanterre (França), com sucursal 

em Portugal denominada "Chubb European Group SE - Sucursal em Portugal", domiciliada na 

Avenida da Liberdade, 249, 3º Andar, 1250-143 Lisboa, registada no Registo Comercial com o 

número único de registo e de pessoa coletiva 980350964, supervisionada pela Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS 

CEDEX 09 e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) onde está 

registada com o código n.1173. 

11. Unidade de Cuidados Intensivos / Unidade de Cuidados Intensivos 

Hospitalares 

Uma instalação do hospital especificamente designada que fornece o mais alto nível de 

cuidados médicos e que se restringe aos pacientes que estão gravemente doentes ou feridos. 

Tais instalações devem ser separadas da sala de recuperação cirúrgica e dos quartos, camas, e 

enfermarias habitualmente utilizadas para o normal internamento dos pacientes. A unidade 

de cuidados intensivos do hospital deve estar permanentemente equipada com equipamento 

especial de primeiros socorros para os cuidados aos doentes críticos ou feridos, e os doentes 

devem estar sob observação constante e contínua por pessoal de enfermagem afeto 

exclusivamente à unidade de cuidados intensivos do hospital, a tempo inteiro.  

A unidade de cuidados intensivos hospitalares não inclui unidades tais como: salas de 

telemetria ou recuperação cirúrgica, unidades de cuidados pós-anestésicos, unidades de 

cuidados progressivos, unidades de cuidados intermédios, salas privadas monitorizadas, 

unidades de observação localizadas em salas de emergência ou unidades de cirurgia 

ambulatória, unidades de cuidados semi-intensivos, ou outras instalações que não cumpram 

os padrões de uma unidade de cuidados intensivos hospitalar.  

12. Crianças de colo 

Crianças com menos de 2 anos que não ocupem o seu próprio lugar e viajem gratuitamente. 

13. Cônjuge 

 

a. O cônjuge da Pessoa Segura; ou 

b. O unido de facto da Pessoa Segura, nos termos da Lei 7/2001, de 11 de Maio; 

Ou  
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c. Alguém com quem a Pessoa Segura vive como se fosse seu cônjuge ou unido de facto no 

momento da ocorrência que é objeto de participação de sinistro ao abrigo da presente 

Apólice 

 

 

14. Período de Seguro 

O período compreendido entre as datas indicadas na reserva de voos de ida e volta nas tarifas 

Classic, Plus ou Executive da TAP Air Portugal em qualquer caso no máximo até 30 dias e sob 

condição de a viagem começar até 90 dias após a compra do bilhete de voo na TAP e inerente 

adesão da Pessoa Segura a esta Apólice de seguro de grupo. 

15. Tomador de Seguro 

A pessoa, empresa ou organização nomeada como Tomador de Seguro na Apólice. O Tomador 

de Seguro deste seguro de grupo é a "TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A.", 

sociedade constituída em Portugal, com sede social no Edifício 25 do Aeroporto de Lisboa, 

1700-008 Lisboa, Portugal, registada no Departamento de Registo Comercial sob o número 

único de matrícula 500 278 725 e com o capital social de 41.500.000 euros. 

16. Prémio  

O montante devido pelo Tomador de Seguro de Grupo, conforme indicado na Apólice ou no 

respetivo Acordo de Administração relativamente ao Período Seguro especificado. 

17. Médico 

Médico ou especialista que esteja registado ou licenciado para exercer medicina ao abrigo das 

leis do país em que exerce a sua atividade que não seja: 

a. Uma Pessoa Segura; ou  

b. O cônjuge da Pessoa Segura; ou  

c. Um familiar próximo da Pessoa Segura. 

 

18. Quarentena  

A restrição da circulação da Pessoa Segura por ordem de um Médico devido a um diagnóstico 

positivo à Covid-19. 

 

19. Portugal 

Portugal Continental, Madeira e Açores.  

 

20. Guerra 

Conflito armado entre Nações, invasões, ato de inimigo estrangeiro, guerra civil, ou tomada do 

poder por força militar organizada, quer seja declarada ou não. 
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Condições da Apólice 

 

1. Sem Arbitragem  

 

Se surgir algum conflito relativamente ao montante a ser pago ao abrigo da presente Apólice 

(sendo a responsabilidade assumida), tal conflito será submetido para apreciação e decisão de 

uma entidade com competência para o efeito, nos termos da presente Apólice.  

 

2. Cessão  

 

Por referência à condição da Apólice intitulada "Pagamento de Indemnizações", as 

indemnizações a pagar ao abrigo da presente Apólice não podem ser cedidas a terceiro pelo 

Tomador de Seguro (salvo a uma Pessoa Segura sinistrada, para pagamento do que lhe seja 

devido nos termos das coberturas desta Apólice), assim como a Seguradora não será obrigada 

a aceitar nem poderá ser afetada por qualquer aviso prévio ou por qualquer fidúcia, encargo, 

penhor, cessão presumida ou outra negociação sobre ou referente à presente Apólice. 

 

3. Taxas Bancárias 

 

A Seguradora não será responsável por quaisquer encargos aplicados pelo banco por 

quaisquer transações efetuadas em relação a um sinistro. 

 

4. Benefícios da Pessoa Segura  

 

No que respeita às coberturas ao abrigo da presente Apólice, quando a Seguradora aceitar 

pagar em benefício de uma Pessoa Segura, o Tomador de Seguro deverá transferir os 

pagamentos recebidos ao abrigo da Apólice à Pessoa Segura, na medida em que a Pessoa 

Segura tenha efetivamente sofrido uma perda ou um dano coberto, ou tenha direito ao 

benefício da Seguradora. Para evitar qualquer dúvida, a Pessoa Segura não terá quaisquer 

direitos ou obrigações diretas ao abrigo da Apólice. 

 

5. Resolução; Denúncia 

 

A Seguradora pode resolver o presente contrato sem necessidade de justa causa 

mediante aviso prévio por escrito dirigido ao Tomador de Seguro, para o seu 

último endereço conhecido, com 30 dias de antecedência e, nesse caso, o prémio 

será calculado até à data em que a denúncia entrar em vigor, e a Seguradora 

devolverá prontamente qualquer montante do prémio pago correspondente ao 

período não decorrido, deduzido de quaisquer indemnizações por sinistro por si 

pagas. 

O Tomador de Seguro pode denunciar esta Apólice mediante notificação escrita 

dirigida à Seguradora na sua morada registada em Portugal, com 30 dias de 

antecedência. Nesse caso, desde que não tenha sido pago qualquer sinistro e desde que não 

tenha ocorrido qualquer incidente que possa dar origem a um sinistro ao abrigo da presente 

Apólice, o prémio para o período até à data da denúncia será calculado e a Seguradora deverá 

devolver prontamente qualquer parte não devida do prémio pago, sujeito a uma retenção 

mínima por parte da Seguradora de EUR.-100 € para cobrir custos razoáveis e despesas 

administrativas. 
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6. Alteração da Descrição do Negócio 

 

O Tomador de Seguro deverá notificar por escrito, dentro de um prazo razoável, 

qualquer alteração ao seu Negócio. 

 

7. Escolha da Lei e do Idioma   

 

Esta Apólice será regulada e interpretada de acordo com as leis de Portugal e só os Tribunais 

Portugueses terão jurisdição em qualquer litígio (nos termos da lei civil e processual civil). As 

comunicações relacionadas com esta Apólice serão realizadas em língua Portuguesa. 

8. Contratos (Direitos de Terceiros) 

 

Uma pessoa que não seja parte neste Contrato, incluindo especificamente qualquer Pessoa 

Segura, não tem o direito de fazer valer qualquer conceito desta Apólice, exceto quando tais 

direitos lhe sejam reconhecidos pela lei, como seja o Regime Jurídico do Contrato de Seguro 

(Decreto-Lei 72/2008, de 16 de Abril) e o Código Civil (Decreto n.º 47344, de 25 de Novembro 

de 1966) Português, com as devidas alterações.  

 

9. Juros  

 

As quantias pagas pela Seguradora ao abrigo da presente Apólice não vencem juros, a menos 

que o pagamento seja feito com mora excessiva imputável à Seguradora após a receção de 

todos os certificados, informações e provas necessárias para sustentar o sinistro. Sempre que 

forem devidos juros pela Seguradora, eles serão calculados da seguinte forma: 

a. a partir da data de receção final de tais certificados, informações ou provas; e 

b. à taxa de base estabelecida pelo Ministério das Finanças e aplicável em tal data. 

10. Pagamento de Indemnizações  

 

Não obstante a condição da Apólice intitulada "Cessão", quando, em relação a qualquer 

sinistro, o Tomador de Seguro, ao seu critério, instruir a Seguradora para o fazer, a Seguradora 

pagará indemnizações à Pessoa Segura nomeada e o recebimento por parte dessa Pessoa 

Segura constituirá uma exoneração suficiente da responsabilidade da Seguradora quanto ao 

pagamento das indemnizações em causa. As prestações são pagas à Pessoa Segura. 

 

11. Cuidados Razoáveis  

 

O Tomador de Seguro deve adotar todos os cuidados razoáveis para evitar ou minimizar 

quaisquer danos. 

12.  Direito a introduzir Alterações/Modificações  

 

A Seguradora terá o direito de fazer quaisquer alterações a esta Apólice e/ou ao montante do 

prémio a pagar por razões legais, regulamentares ou fiscais.  

Se tal acontecer, a Seguradora comunicará por escrito ao Tomador de Seguro todos os 

detalhes, pelo menos 30 dias antes de fazer quaisquer alterações. O Tomador de Seguro 

terá então a opção, a exercer em igual prazo, de continuar com ou de resolver a 

Apólice. 
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Se a Seguradora alterar esta Apólice e em consequência dessas alterações o Tomador de 

Seguro desejar resolver esta Apólice nos termos acima, a Seguradora efetuará ao Tomador de 

Seguro um reembolso proporcional, a menos que lhe tenha sido participado um Sinistro ao 

abrigo desta Apólice, caso em que não será feito qualquer reembolso. 

13. Sanções  

 

Este seguro não se aplica na medida em que as resoluções das Nações Unidas ou 

as sanções comerciais e económicas, as leis ou normas da União Europeia, dos 

estados membros da União Europeia, ou dos Estados Unidos proíbam que a 

Chubb proporcione um seguro, o que também proíbe, entre outras coisas, o 

pagamento de sinistros ou o fornecimento de qualquer outro benefício. 

Designadamente, a Chubb não pagará nenhum sinistro nem fornecerá nenhum 

outro benefício derivado de ou relativo a qualquer Pessoa Segura cuja residência 

habitual seja em Cuba e/ou derivado de ou relativo a qualquer viagem para, 

desde ou em Cuba ou qualquer outra viagem que comece, termine ou tenha uma 

paragem programada em Cuba. 
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Disposições relativas a Sinistros 

Notificação 

Em caso de qualquer ocorrência suscetível de dar origem a um sinistro ao abrigo da presente 

Apólice, e logo que lhe seja razoavelmente possível dentro dos 8 dias seguintes à data da 

ocorrência, ela deverá ser notificada a equipa do Serviço de Sinistros da Seguradora. 

A Seguradora deve ser notificada, logo que seja razoavelmente possível, da alta 

hospitalar da Pessoa Segura, por: 

• Web: https://www.chubb.com/pt-pt/losses/  

• Email: asistencia@chubb.com  

• Telefone: (+351) 21 020 00 51 

 

• Participação de um Sinistro e Pagamento de Indemnização 

O Tomador de Seguro, a Pessoa Segura ou o Beneficiário deve notificar por 

escrito a Seguradora da ocorrência do evento coberto (sinistro) no prazo de oito 

(8) dias após a sua ocorrência, indicando o local, o dia, a hora, as causas (para 

todas as coberturas, o que implica fornecer uma cópia de todas as informações 

na posse da Pessoa Segura, relatórios médicos e resultados do teste à Covid-19, 

quer PCR ou serológico), testemunhas e consequências, estando obrigado para 

com a Seguradora a: 

a) A tomar as medidas necessárias a evitar o agravamento das consequências do evento 

coberto; 

Em caso de hospitalização, a Pessoa Segura está também obrigada a: 

a) Cumprir as prescrições médicas;  

b) Se necessário, submeter-se a um exame por um médico indicado pela Seguradora;  

c) Autorizar os médicos a fornecerem todas as informações solicitadas pela 

Seguradora;  

d) Comunicar a alta hospitalar. 

Se do evento resultar a morte da Pessoa Segura, deve ser enviada uma certidão de óbito à 

Seguradora e, se necessário, outros documentos que esclareçam o sinistro e as suas 

consequências. 

Caso a Pessoa Segura não possa cumprir as obrigações supra expostas, tais obrigações serão 

transferidas para a pessoa que as possa cumprir: o Tomador de Seguro ou o(s) Beneficiário(s). 

A falsidade das comunicações e informações fornecidas à Seguradora implica a 

responsabilidade pelas perdas e danos daí resultantes. 

 

Pagamento de Indemnizações: Uma vez verificadas as consequências do evento/ sinistro 

coberto e verificada a existência de cobertura pelo presente contrato, e se todas as outras 

condições de pagamento forem cumpridas, a Seguradora procederá à liquidação das 

indemnizações ou prestações acordadas nas Condições, para as coberturas contratadas. 

 

 

https://www.chubb.com/pt-pt/losses/
mailto:asistencia@chubb.com
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Documentação para o Pagamento das Indemnizações:  

Todas as coberturas implicam que seja fornecida à Seguradora, uma cópia de todas as 

informações na posse da Pessoa Segura, incluindo relatórios médicos relevantes e resultados 

de testes Covid-19 (quer PCR ou serológicos). 

 

Morte 

Em caso de Morte da Pessoa Segura, os seguintes documentos devem ser apresentados à 

Seguradora: 

• Certidão de nascimento e de óbito da Pessoa Segura;  

• Relatório médico, detalhando as causas de morte e, se aplicável, os procedimentos 

legais. 

• Documentos comprovativos do estatuto de Beneficiário. No caso de herdeiros 

legais, a Escritura Pública de Habilitação de Herdeiros. 

 

Hospitalização  

Em caso de Hospitalização da Pessoa Segura, os seguintes documentos devem ser 

apresentados à Seguradora: 

• Cópia do Bilhete de Identidade/Número de Contribuinte da Pessoa Segura   

• Versão detalhada de como e quando ocorreu a hospitalização, bem como um 

relatório médico detalhado com o diagnóstico definitivo; 

A Seguradora reserva-se o direito de solicitar outros documentos comprovativos que considere 

necessários para a avaliação da reclamação e que sirvam para descrever os factos relacionados 

com as garantias contratuais. 

Informação 

O Tomador de Seguro e/ou a Pessoa Segura devem, por sua conta, fornecer à Seguradora os 

certificados, informações e provas que a Seguradora possa, eventualmente, exigir, na forma 

prescrita pela Seguradora. 

Cooperação  

A Pessoa Segura, deverá, o mais cedo possível, e após a contrair Covid-19: 

1. obter e seguir o conselho de um Médico Qualificado; e  

2. cooperar e seguir o conselho de um gestor de casos de reabilitação independente, 

quando nomeado pela Seguradora.  

A Seguradora não será responsável por quaisquer consequências da falta de 

cooperação da Pessoa Segura, nomeadamente quanto a seguir as recomendações 

e utilizar os aparelhos ou recursos que possam ser prescritos. 

Moeda 

As Reclamações que envolvam moeda estrangeira serão convertidas na moeda em que os 

prémios e as indemnizações foram contratualizados, à taxa de câmbio publicada pelo Banco de 

Portugal no dia mais próximo da data do sinistro que deu origem à Reclamação. 
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Indemnizações  

 

A presente apólice fornecerá cobertura se durante o Período de Seguro a Pessoa Segura for 

Internada num Hospital após contrair Covid-19, a Seguradora pagará ao Tomador de Seguro 

o(s) montante(s) de indemnização adiante discriminados. A Cobertura está limitada 
ao seguinte: (i) a um máximo de 9 (nove) passageiros por reserva e (ii) a 
um período máximo de 30 (trinta) dias e (iii) a viagem deve ter lugar até 
90 dias desde o momento da compra do voo junto do Tomador do 
Seguro.  

1. Quarentena / Prolongamento obrigatório de viagem devido ao 
diagnóstico ou manifestação de sintomas da Covid-19 durante a 
viagem: 

A Seguradora reembolsará até 500 € por cada Pessoa Segura para 
despesas de viagem adicionais incorridas que sejam necessárias e 
apropriadas, se durante uma viagem coberta a Pessoa Segura seja 
colocada em quarentena por ordem de um Médico Qualificado devido a 
um diagnóstico de Covid-19 e seja forçado a prolongar a sua estadia. 

Esta indemnização é limitada a Quarentenas impostas à Pessoa Segura 
por ordem de um Médico Qualificado caso ele ou ela apresente sintomas 
de Covid-19 ou por lhe ser diagnosticada Covid-19. Esta indemnização 
não é aplicável a nenhuma outra Quarentena, como Quarentenas de 
bordo impostas por governo ou autoridades de saúde. Esta 
indemnização também não se aplica a Crianças de Colo. 

2. Compensação em dinheiro para Hospitalização durante a viagem 

A Seguradora pagará 500 € após a confirmação de que a Pessoa Segura, 
durante uma Viagem Coberta, foi internada no hospital devido à Covid-
19 por um período consecutivo mínimo de 48 horas. 

3. Admissão numa Unidade de Cuidados Intensivos devido à Covid-19 
durante a viagem: 

A Seguradora pagará 1.000 € caso a Pessoa Segura, durante uma Viagem 
Coberta, seja internada numa Unidade de Cuidados Intensivos devido à 
Covid-19.  

4. Repatriação de Restos mortais devido a morte por Covid-19 durante a 
viagem 

No caso de morte da Pessoa Segura devido à Covid-19 durante Viagem 
Coberta, a Seguradora reembolsará até 10.000 € por cada Pessoa 
Segura, pelas despesas necessárias e adequadas ao transporte do corpo 
da Pessoa Segura de volta ao seu país de origem.  
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Exclusões  

Não cobrimos nenhuma viagem:  

• Que envolva viagens de Cruzeiro; 

• Especificamente agendadas para obter tratamentos médicos, 

dentários ou estéticos.  

• Quando a Pessoa Segura tenha sido avisada, por um médico 

certificado para o efeito, para não viajar.  

• Viagens apenas de ida. 

 

A Seguradora não garante sinistros relacionadas com: 

1. Qualquer (Re)admissão no Hospital, ou tratamento hospitalar 
fornecido, se a Pessoa Segura não tinha, no momento da admissão ou 
tratamento, contraído a Covid-19; 
 

2. Quaisquer despesas incorridas pelo Tomador de Seguro ou pela 
Pessoa Segura que não fossem razoavelmente necessárias e 
apropriadas em virtude de a Pessoa Segura contrair a Covid-19 e ser 
internada no Hospital. 

 
3. Este seguro não se aplica na medida em que resoluções das Nações 

Unidas ou sanções comerciais e económicas, leis ou regulamentos da 
União Europeia, dos Estados membros da União Europeia ou dos 
Estados Unidos da América, proíbam a Chubb de fornecer seguros, 
incluindo, de forma não exaustiva, o pagamento de indemnizações ou 
a concessão de qualquer outra compensação. 

 
4. Em particular, a Chubb não pagará quaisquer indemnizações nem 

concederá quaisquer outras compensações decorrentes de ou 
referentes a qualquer Pessoa Segura cuja residência principal seja em 
Cuba e/ou decorrentes ou relacionados com qualquer viagem para, de 
ou em Cuba ou qualquer viagem que comece, termine ou tenha uma 
paragem programada em Cuba. 

 
5. A Chubb não será responsável por quaisquer pagamentos ao abrigo da 

presente Apólice nas seguintes circunstâncias: 
 

1. Pessoas Cobertas 

A Pessoa Segura não preencha os seguintes critérios: Pessoa 
residente em Portugal, que tenha sido registada numa reserva de voo 
de ida e volta nas Tarifas Clássica, Plus ou Executiva da TAP Air 
Portugal, no momento da compra do bilhete de voo de ida e volta. 

2. Crianças que viajem sozinhas  

A Pessoa Segura seja uma Criança que viaje ou que tenha reservado 
uma viagem sem acompanhamento de um adulto que seja ele 
próprio Pessoa Segura. 

3. Viagens não cobertas 

Encontram-se descritas sob uma Exclusão da presente Apólice.  
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4. Qualquer Sinistro que se deva ou esteja relacionada com: 

 
A.   Não tomar medicação ou cumprir o tratamento   
A Pessoa Segura opta por não tomar medicamentos ou seguir 
outro tratamento recomendado, tal como prescrito ou dirigido 
por um Médico. 
 
B.   Doença tropical quando não vacinada 
Uma doença tropical em que a Pessoa Segura não tenha sido 
vacinada ou tomado a medicação recomendada pela Direcção-
Geral de Saúde ou outra entidade oficial ou exigida pelas 
autoridades do país visitado, a menos que tenha a confirmação 
escrita de um Médico de que não deve ser vacinada ou tomar a 
medicação, por razões médicas. 
 
C. Estado de ansiedade ou fobia  
A Pessoa Segura sofra de qualquer estado de ansiedade ou fobia 
relacionada com viagens. 
 
D. Atividades de lazer ou desportivas excluídas 

 
Participação da Pessoa Segura em qualquer uma das seguintes 
atividades durante uma Viagem: 

 

i) quaisquer atividades de lazer ou desportivas não 
especificamente abrangidas na secção "Atividades de Lazer 
e Desporto”; 

ii) quaisquer atividades de lazer ou desportivas realizadas a 
título profissional ou para recompensa ou ganho 
financeiro; 

iii) viagem aérea, a menos que a Pessoa Segura viaje como 
passageiro com tarifa paga num voo fornecido por uma 
companhia aérea licenciada ou por uma companhia aérea 
charter. 
 

E.  Moeda 

Troca de moeda, incluindo, mas não limitado a qualquer perda 
de valor ou taxas de conversão de moeda. 
 

F. Atos Ilícito  

Qualquer ato ilícito praticado pela Pessoa Segura. 
 

G. Álcool / Drogas  
 
i) Álcool 

Consumo excessivo de álcool ou dependência alcoólica. A 
Chubb não espera que a Pessoa Segura se abstenha 
totalmente de ingerir álcool durante a Viagem, mas não 
cobrirá qualquer Sinistro que tenha origem no consumo 
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excessivo de álcool pela Pessoa Segura, de tal modo que o 
seu discernimento seja seriamente afetado resultando num 
Sinistro pela Pessoa Segura (quando, por exemplo, um 
relatório ou exame médico demonstre consumo excessivo 
de álcool que, na opinião de um Médico, tenha causado ou 
contribuído para a lesão corporal). 

ii) Drogas  

A Pessoa Segura tome qualquer droga em desobediência às 
leis aplicáveis no país para onde viaja, ou tenha um vício ou 
abuse de qualquer medicamento, ou esteja sob a influência 
de qualquer medicação, não prescrita, que seja classificada 
como droga legal no país para onde viaja. 
 

H. Suicídio/automutilação  
 
i) suicídio, tentativa de suicídio ou lesão deliberada 

autoinfligida da Pessoa Segura, independentemente do 
estado da sua saúde mental; ou  

ii) Auto-exposição desnecessária da Pessoa Segura ao perigo 
ou a atuação de forma contrária aos sinais de aviso visíveis, 
exceto numa tentativa de socorro a terceiros. 

 

I.  Radiação 
 

i) radiação ionizante ou contaminação por radioatividade de 
qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo 
nuclear resultante da combustão de combustível nuclear; ou 

ii) as propriedades radioativas, tóxicas, explosivas ou outras 
propriedades perigosas de qualquer conjunto nuclear 
explosivo ou componente nuclear de tal conjunto. 
 

J. Ondas sónicas  

ondas de pressão de aeronaves e outros dispositivos aéreos que 
viajam a velocidades sónicas ou supersónicas. 

 

K. Guerra 

Guerra ou qualquer ato de guerra, seja ou não declarada.  
 

L. Falência ou Insolvência 

Falência, insolvência, fracasso financeiro ou similar de um 
operador turístico, agente de viagens, fornecedor de transportes, 
fornecedor de alojamento, agente de venda de bilhetes ou 
fornecedor de excursões. 
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CONDIÇÕES GERAIS  

 

1. Resolução do Contrato 

 

A cobertura é-lhe fornecida gratuitamente pelo Tomador de seguro (TAP). Apenas o 

Tomador de Seguro (TAP) tem o direito de resolver o contrato de seguro de 

grupo. 

 

Se a Chubb (Seguradora) quiser resolver o seu Contrato de Seguro: a Chubb pode 

fazê-lo mediante um aviso prévio escrito dirigido ao Tomador de Seguro com a 

antecedência de 30 dias, sem necessidade de justa causa.  

 

Em caso de resolução do contrato pela Seguradora, reembolsaremos qualquer 

prémio pago pelo Tomador de Seguro respeitante ao período cancelado, desde 

que a Pessoa Segura não tenha apresentado um Sinistro ao abrigo da Apólice 

durante o Período de Seguro em curso. 

 

 

2. Omissões e Falsas Declarações 

 

O Tomador de Seguro e a Pessoa Segura devem ter o cuidado razoável de assegurar que todas 

as informações que nos são fornecidas na proposta de seguro, na "Declaração da Pessoa 

Segura", por correspondência, por telefone, nos formulários de sinistro e de reclamação e 

noutros documentos, são verdadeiras, completas e exatas.  

Por favor tenha em atenção que o fornecimento de informações incompletas, 

falsas ou enganosas pode afetar a validade desta Apólice e pode significar a 

impossibilidade de atender a um Pedido de Indemnização no todo ou em parte. O 

Cliente reconhece que concebemos a Apólice e calculámos o prémio utilizando as 

informações que solicitámos e por ele fornecidas, e que qualquer alteração às 

respostas fornecidas pode resultar numa alteração dos termos e condições da 

Apólice e/ou numa alteração do prémio. 

 

3. Prémio  

 

O prémio deste seguro de grupo é integralmente pago pelo Tomador de 
Seguro (TAP) de modo a que as coberturas oferecidas ao abrigo deste 
contrato sejam postas à sua disposição (Pessoa Segura) sem custos 
adicionais. 

Para beneficiar das coberturas previstas no presente contrato, o 
Tomador de Seguro tem de pagar o prémio acordado na data de 
vencimento da cobertura da Pessoa Segura. 

Se o Tomador de Seguro não pagar o prémio acordado, este contrato 
será considerado desde o início nulo e sem qualquer efeito. 

A Pessoa Segura reconhece que concebemos esta Apólice e 
estabelecemos o prémio utilizando as informações que solicitámos e 
fornecidas pela Pessoa Segura, e que qualquer alteração às respostas 
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fornecidas poderá resultar numa alteração dos termos e condições da 
Apólice e/ou numa alteração do prémio. Estes são os fatores relevantes 
para a avaliação de risco do seguro. 

 

4. Montante máximo a pagar pela Seguradora 

O montante máximo que a Seguradora poderá pagar está limitado ao capital previsto para 

cada risco coberto pelo seguro, tal como descrito na Tabela de Coberturas.  

 

5. Outra Informação 

O Tomador de Seguro é informado de que: 

1. A Seguradora com quem este Acordo é celebrado é a sucursal portuguesa da 

seguradora "CHUBB European Group SE", com sede social em Tour Carpe Diem, 31 

Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, França. 

 

2. A CHUBB European Group SE, Sucursal em Portugal está sediada na Av. da 

Liberdade, nº 249, 3º andar, 1250-143 Lisboa, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial sob o número de pessoa colectiva 980350964, supervisionada pela 

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 

92459, 75436 PARIS CEDEX 09 e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões (ASF) com o código n.1173 . 

 

3. O Contrato de Seguro será regido pelas disposições do Decreto-Lei n.º 72/2008, de 

16 de Abril, Lei 147/2015, de 09 de Setembro e outras leis e regulamentos aplicáveis, 

e também pelas disposições dos Termos e Condições do presente Contrato, que não 

podem contradizer as normas legais vigentes. 

 

4. Que a dissolução da Chubb European Group SE - Sucursal em Portugal não está 

sujeita à lei portuguesa. Pode encontrar informações sobre a situação financeira no 

site desta Seguradora. 

 

5. O Contrato não pode ser transferido para terceiros. 

 

6. A remuneração recebida pelos trabalhadores da Seguradora em relação ao contrato 

de seguro é de natureza puramente monetária e dependerá da sua função e 

desempenho.   

 

7. A Seguradora não presta aconselhamento sobre os produtos de seguros que 

comercializa. 

 

8. No que respeita à venda à distância de Contratos de Seguro com consumidores e ao 

direito de resolução gratuita previsto na legislação aplicável, tal direito não se aplica, 

entre outras, nas seguintes situações: a) Seguro de viagem e de bagagem; b) Seguro 

de curto prazo inferior a um mês. 

 

ENTRADA EM VIGOR, DURAÇÃO E TERMO DO SEGURO 

• O Contrato entrará em vigor a partir das 00:00 (zero) horas da data 
indicada no Contrato, sempre que o prémio inicial, ou uma fração 
deste, tenha sido pago pelo Tomador de Seguro, a menos que, por 
acordo das Partes, seja fixada outra data para o início da cobertura. 
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• O presente contrato não pode ser transmitido a terceiros. A duração do presente 

contrato será a estipulada nas condições da apólice. 
• O Tomador de Seguro pode denunciar o seu Contrato mediante um 

pré-aviso mínimo de 30 (trinta) dias por escrito, opor-se à 
renovação no termo da anuidade, ou resolver o Contrato por 
incumprimento de obrigações legais ou contratuais, com pelo 
menos 30 (trinta) dias antes da data pretendida. 

• Este contrato de seguro vigorará pelo período de um (1) ano sendo 
automaticamente renovável por períodos iguais e sucessivos, salvo 
se for denunciado por qualquer das partes mediante notificação 
escrita dirigida à outra parte com um pré-aviso mínimo de 30 dias.  

• A Seguradora pode resolver este contrato de seguro de grupo, sem 
necessidade de justa causa, desde que dê ao Tomador de Seguro um 
aviso prévio por escrito de pelo menos 30 (trinta) dias, após o qual 
o contrato deixará de vigorar.  

• O Tomador de Seguro obriga-se a comunicar à Pessoa Segura a 
cessação da cobertura como consequência da extinção do contrato 
de seguro, devendo fazê-lo com pelo menos 30 dias de antecedência 
caso a extinção resulte de oposição à renovação. 

• Todas as garantias previstas na presente Apólice terminam na data 
em que cesse a ligação ou interesse comum que vincula o Tomador 
de Seguro e a Pessoa Segura em contratos de seguro de grupo. 

 
 

Pagamento do Prémio  

O pagamento dos prémios será efetuado por transferência bancária da conta do Tomador de 

Seguro para a Seguradora nas datas especificadas nas Condições da Apólice. 

1. O não pagamento do prémio para as anuidades subsequentes, ou da 
primeira fração do mesmo, na data de vencimento, impede que o 
contrato seja prorrogado. 
 

2. O não pagamento do prémio resultará na resolução automática do 
contrato na data de vencimento de: 
a) Uma fração do prémio no decurso de uma anuidade;  
b) Um prémio acordado ou parte de um prémio de montante 

variável; 
c) Um prémio adicional resultante de uma modificação do 

contrato com base num aumento/agravamento superveniente 
do risco. 
 

3. O não pagamento, na data de vencimento, de um prémio adicional 
resultante de uma alteração contratual determina a ineficácia 
dessa alteração, permanecendo o contrato com o âmbito e nas 
condições que vigoravam antes da alteração pretendida, a menos 
que a continuação do contrato se revele impossível, caso em que 
será considerado resolvido na data de vencimento do prémio não 
pago. 

 

Participação de Sinistros e Pagamento das Indemnizações  

O Tomador de Seguro, a Pessoa Segura ou o Beneficiário deverá 
notificar por escrito a Seguradora da ocorrência do evento coberto 
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(Sinistro) no prazo de oito (8) dias após a sua verificação, indicando 
local, dia, hora, causas (para todas as coberturas tal implica fornecer 
uma cópia de todas as informações que estejam na posse da Pessoa 
Segura, relatórios médicos e resultados do teste à Covid-19, quer PCR 
ou serológico), testemunhas e consequências, estando sob a obrigação 
para com a Seguradora: 

a) Tomar as medidas necessárias para evitar um agravamento das consequências do evento 

coberto; 

Em caso de Hospitalização, a Pessoa Segura obriga-se também a: 

a) Cumprir as prescrições médicas;  

b) Se necessário, submeter-se a um exame por um médico indicado pela Seguradora;  

c) Autorizar os médicos a fornecerem todas as informações solicitadas pela Seguradora;  

d) Comunicar a alta hospitalar. 

Se o evento resultar na morte da Pessoa Segura, deve ser enviada uma certidão de óbito à 

Seguradora e, quando considerado necessário, outros documentos que esclareçam o acidente 

e as suas consequências. 

Caso a Pessoa Segura não possa cumprir as obrigações precedentes, ficará obrigada pelas 

mesmas a pessoa que as possa cumprir: o Tomador de Seguro ou o(s) Beneficiário(s). 

A falta de veracidade nas comunicações e informações fornecidas à Seguradora implica a 

responsabilidade pelas perdas e danos daí resultantes. 

 

Pagamento de Indemnizações 

Uma vez verificadas as consequências do evento/sinistro coberto e verificada a existência de 

cobertura por este contrato, e se todas as outras condições de pagamento forem cumpridas, a 

Seguradora procederá ao pagamento das indemnizações ou prestações acordadas nas 

Condições, para as coberturas contratadas. 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÕES/BENEFÍCIOS: 

Todas as coberturas ao abrigo desta Apólice implicam que seja 
fornecida à Seguradora uma cópia de todas as informações na posse da 
Pessoa Segura, incluindo relatórios médicos relevantes e resultados de 
testes à Covid-19 (quer PCR ou serológicos). 

Morte 

Em caso de Morte da Pessoa Segura, os seguintes documentos devem ser apresentados à 

Seguradora: 

• Certidão de nascimento e de óbito da Pessoa Segura;  

• Relatório médico, detalhando as causas de morte e, se aplicável, os procedimentos 

legais; 

• Documentos comprovativos do estatuto de Beneficiário. No caso de herdeiros 

legais, a Escritura Pública de Habilitação de Herdeiros. 

 

Hospitalização  

Em caso de Hospitalização da Pessoa Segura, os seguintes documentos devem ser 

apresentados à Seguradora: 



 

Chubb European Group SE, seguradora com sede em La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, França, uma empresa registada 

em Nanterre sob o número RCS 450 327 374, com um capital social totalmente integralizado de 896.176. € 662, regido pelo disposto no Código dos Seguros 

Franceses, a operar através da sucursal em Portugal, denominada "Chubb European Group SE - Sucursal em Portugal", com domicílio na Avenida da Liberdade, 249, 

3º Andar, 1250-143 Lisboa, registada no Registo Comercial com o mesmo registo e número de pessoa colectiva 980350964, tutelado pela Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) 

com o código n.1173. 

 

 
24 

 

 

• Cópia do Bilhete de Identidade/Número de Contribuinte da Pessoa Segura; 

• Versão detalhada de como e quando ocorreu a hospitalização, bem como um 

relatório médico detalhado com o diagnóstico definitivo. 

A Seguradora reserva-se o direito de solicitar outros documentos comprovativos que considere 

necessários para a avaliação do sinistro e que sirvam para descrever os factos relacionados 

com as garantias contratuais. 

 

DECLARAÇÃO DE RISCO 

O Tomador de Seguro e a Pessoa Segura devem declarar com exatidão 
todos os aspetos que lhes sejam conhecidos e que possam permitir à 
Seguradora avaliar os riscos cobertos e que estejam especificados nas 
Condições da Apólice. 

Comunicação das Alterações do Risco  

A. O Tomador de Seguro ou a Pessoa Segura deverá, durante o 
decurso do contrato, informar a Seguradora, num prazo máximo 
de 14 dias após o seu conhecimento, de todas as circunstâncias que 
aumentem o risco e que sejam de tal natureza que se tivessem sido 
conhecidas pela Seguradora no momento da celebração do 
contrato, esta não o teria feito ou tê-lo-ia celebrado em condições 
mais gravosas. 
 

B. A Seguradora, num prazo máximo de 30 dias a partir da data em 
que o agravamento lhe foi comunicado, pode propor uma 
modificação do contrato, tendo o Tomador de Seguro 30 dias, a 
partir da receção da modificação proposta, para a aceitar ou 
recusar. No final deste prazo, a modificação proposta será 
considerada aprovada. 

 
C. A Seguradora pode igualmente resolver o contrato notificando por 

escrito a Pessoa Segura no prazo de 30 dias a partir do momento 
em que tomou conhecimento de tal agravamento, demonstrando 
que em caso algum celebra contratos que cubram riscos com as 
características resultantes de tal agravamento do risco. 

Se o Tomador de Seguro ou a Pessoa Segura não comunicar tal 
agravamento e ocorrer uma Reclamação, a Pessoa Segura será 
responsabilizada se tiver agido de má-fé, com intenção e com o 
objetivo de obter uma vantagem. Por outro lado, a indemnização da 
Pessoa Segura será reduzida, com cobertura parcial do risco, na 
proporção entre o prémio efetivamente cobrado e o que seria 
devido de acordo com as circunstâncias reais do risco. 
 

 
D. Tomador de Seguro ou a Pessoa Segura deve notificar a Seguradora 

o mais rapidamente possível da alteração do risco, mesmo que 
temporária, no que toca à atividade, profissão ou ocupação da 
Pessoa Segura. Se a alteração pressupuser um aumento ou 
diminuição do risco, tal será efetuado de acordo com o disposto nos 
anteriores pontos A) e B). 
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BASES DO SEGURO 

a) As declarações do Tomador de Seguro e da Pessoa Segura constituem a base deste 

Seguro. 

 

b) Se o conteúdo da Apólice diferir da Proposta de Seguro ou das 
cláusulas acordadas, o Tomador de Seguro pode apresentar 
Reclamação à Seguradora no prazo de 30 dias a contar da entrega 
da Apólice, para corrigir a divergência existente. Após este prazo 
ter decorrido sem que tenha sido feita a Reclamação, aplicam-se as 
disposições da Apólice 

 
c) O Tomador de Seguro deve também comunicar qualquer alteração, 

mesmo que temporária, relativamente à sua atividade, profissão ou 
ocupação declarada no questionário que tenha sido incluído na 
proposta de Seguro apresentada à Seguradora, antes de assinar o 
Contrato. Se a alteração envolver um aumento ou diminuição do 
risco, as partes podem acordar em coberturas diferentes das 
inicialmente exigidas na proposta de seguro 
 

d) Se, após a celebração do contrato, a Seguradora tiver conhecimento 
de que as declarações do Tomador de Seguro são inexatas, pode 
anular o contrato nos termos legais. A Seguradora terá o direito, 
exceto quando houver dolo ou culpa grave da sua parte, de reter os 
prémios relativos ao período contratual aplicáveis no momento em 
que esta declaração foi feita. 

 
e) Se a idade da Pessoa Segura for imprecisa, a Seguradora só poderá 

pôr em causa a validade do contrato se a verdadeira idade da 
Pessoa Segura no momento da entrada em vigor do contrato 
exceder os limites de admissão estabelecidos pela Pessoa Segura. 
Por outro lado, se em consequência de uma declaração de idade 
inexata, o prémio pago for inferior ao que lhe corresponderia, a 
indemnização da Pessoa Segura será reduzida na proporção do 
prémio recebido. Se, por outro lado, o prémio pago for superior ao 
que deveria ter sido pago, a Seguradora será obrigada a devolver o 
excesso dos prémios recebidos, sem juros. 

 

COMUNICAÇÕES  

A. As comunicações ou notificações do Tomador de Seguro ou da Pessoa Segura previstas 

no presente Contrato serão consideradas válidas e plenamente eficazes se forem feitas 

por declaração escrita enviada para a sede social da Seguradora ou ao endereço 

indicado nas presentes Condições. 

 

B. As comunicações ou notificações efetuadas nos termos do parágrafo anterior, para o 

endereço do representante da Seguradora não estabelecido em Portugal, relativas a 

reclamações abrangidas pelo presente Acordo, são igualmente válidas e plenamente 

eficazes. 

 

C. As comunicações efetuadas por um mediador de seguros à Seguradora devem ter os 

mesmos efeitos que as efetuadas diretamente pelo Tomador de Seguro, a menos que 

este último indique expressamente o contrário 
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D. As comunicações ou notificações do Segurador ao Tomador de Seguro, à Pessoa Segura 

ou ao(s) Beneficiário(s) previsto(s) no presente Contrato serão consideradas válidas e 

plenamente eficazes se efetuadas por declaração escrita para o último endereço ou sede 

social do Tomador de Seguro, da Pessoa Segura ou do(s) Beneficiário(s) incluído(s) no 

Contrato ou comunicado(s) entretanto nos termos do parágrafo seguinte 

 

E. Qualquer alteração no endereço ou sede social do Tomador de 
Seguro, Pessoa Segura ou Beneficiário(s) deve ser comunicada à 
Seguradora no prazo de 30 (trinta) dias após a data em que tal 
alteração ocorrer, por carta registada com aviso de ressecção, caso 
contrário as comunicações ou notificações que a Seguradora fizer 
para o endereço desatualizado serão consideradas válidas e 
efetivas. 

 

OBRIGAÇÕES DE INFORMAÇÃO NO SEGURO DE GRUPO     

1. Para além de outras obrigações do Tomador de Seguro, no Seguro de Grupo é dever do 

Tomador de Seguro informar as Pessoas Seguras das coberturas contratadas e das suas 

exclusões, obrigações e direitos em caso de sinistro, bem como das alterações ao contrato, de 

acordo com o modelo fornecido pela Seguradora.  

2.O Tomador de Seguro é responsável por qualquer dano causado às Pessoas Seguras em 

consequência do não cumprimento do dever de informação previsto no parágrafo anterior. 1.  

3.Os seguintes elementos devem ser incluídos no modelo a ser fornecido pela Seguradora ao 

Tomador de Seguro: 

a) Direitos e obrigações das Pessoas Seguras;  

b) Entrada em vigor das coberturas para cada Pessoa Segura;  

c) Condições de elegibilidade, indicando os requisitos para que a Pessoa Segura possa aderir 

ao grupo (seguro). 

 

6. Prescrição / Limitação dos Direitos 

 

Os direitos derivados deste Contrato de Seguro prescrevem no prazo de 
cinco (5) anos. O prazo de prescrição começará no dia em que possam ser exercidos, 

nomeadamente a partir do conhecimento do referido direito. 
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Contactos  

Chubb European Group SE, Sucursal em 

Portugal 

 

Av. da Liberdade, n.º 249, 3.º andar, 1250-143 

Lisboa 

  

Sobre a Chubb 

Chubb é a maior seguradora cotada em bolsa 

do mundo nos ramos de bens e acidentes. Com 

operações em 54 países, Chubb fornece seguros 

de bens comerciais e pessoais e de acidentes, 

seguros de acidentes pessoais e seguros 

complementares de saúde, resseguros e seguros 

de vida a um grupo diversificado de clientes. 

A empresa distingue-se globalmente pela sua 

extensa oferta de produtos e serviços, ampla 

capacidade de distribuição, força financeira 

excecional, excelência na subscrição, perícia 

superior no tratamento de sinistros e operações 

locais. 

As companhias de seguros da Chubb servem 

empresas multinacionais, médias e pequenas 

empresas com seguros e serviços de 

propriedade e de acidentes; pessoas singulares 

com elevado património líquido com ativos 

substanciais a proteger; pessoas singulares que 

adquirem seguros de vida, acidentes pessoais, 

seguros complementares de saúde, seguros de 

habitação e automóveis e outras coberturas de 

seguros especializados; empresas e grupos de 

afinidade que fornecem ou oferecem programas 

de seguros de acidentes e de saúde e seguros de 

vida aos seus empregados ou membros; e 

seguradoras que gerem exposições com 

cobertura de resseguro. 

As principais companhias de seguros 

operacionais da Chubb mantêm classificações 

de força financeira de AA da Standard & Poor's 

e A++ da A.M. Best. 

A empresa-mãe de Chubb está cotada na Bolsa 

de Nova Iorque (NYSE: CB) e é uma 

componente do índice S&P 500 

 


