
                                                              
 
APOLICE Nº. 0004523914  
 
As Seguradoras Unidas, SA garante a cobertura dos acidentes 
sofridos pelos alunos do Instituto Politécnico de Lisboa 
durante a atividade escolar. 
 
1. O Seguro é válido durante o ano letivo de 2017/2018, 

com inicio a 1 de Setembro de 2017 e termo a 31 agosto 
de 2018. 

 
2. As coberturas do seguro são as seguintes: 
       (ver quadro) 
 
3. O pagamento do custo do seguro é efetuado por cada 

aluno no ato de inscrição do IPL. 

 
4. A cada aluno será entregue um cartão comprovativo da 

qualidade de pessoa segura, com as coberturas da 
apólice. O aluno deverá completá-lo com os seus 
elementos pessoais. 

 
5. Sempre que ocorra um acidente, o aluno deverá 

preencher uma participação de sinistro, cujo impresso se 
encontra disponível nos Serviços Técnicos – Área de 
Higiene e Segurança. 

 
6. Em caso de Acidente, o aluno poderá recorrer a qualquer 

estabelecimento hospitalar para receber os cuidados de 
saúde de que precise. 

 

ACIDENTES PESSOAIS 

 
Morte, Invalidez Permanente, Despesas de Tratamento e 
Despesas de Funeral: 
 
Garante o pagamento das indemnizações pelos danos ou 
lesões corporais sofridos pelos alunos, bem como as despesas 
de tratamento médico, cirúrgico, medicamentos e 
internamento hospitalar. 
 

 

COBERTURAS                CAPITAIS 

Morte 27.500,00 € 

Invalidez Permanente 27.500,00 € 

Despesas Tratamento 5.000,00 € 

Despesas Funeral 3.000,00 € 

Responsabilidade Civil dos Alunos 10.000,00 € 

Responsabilidade Civil do IPL 25.000,00 € 
 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ALUNOS 

 
Garante a responsabilidade Civil relativamente à reparação de 
danos causados a terceiros durante a atividade escolar. 
 

 

SERVIÇOS CLÍNICOS  

 
Hospital da Luz 
Av. Lusíada 100 
1500-650 Lisboa 

 
Horário de Atendimento: Permanente 

      
 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO IPL 

 

Garante a responsabilidade civil do IPL relativamente à 
reparação de danos causados a terceiros em consequência de 
acidentes que ocorram em quaisquer das suas instalações.  

 

ASSISTÊNCIA  

 
Zélia Nobre   
zelia.nobre@newcall-seguros.pt 
211 148 064   
Campo Grande, 56 - 7º C | 1700-093 Lisboa    

  

 


