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Alfragide, 67, 2614-519 Amadora | Tel: +351210320100 | Fax: +351210320190 

 
Resumo de Condições de Seguro Automóvel Frota 

 
Tabela de Coberturas 

 

Cobertura Capital Franquia 

Responsabilidade Civil 50.000.000€ 
Não aplicável 

Proteção Jurídica Conforme condições particulares 

 

Coberturas de Danos Próprios: 

Choque, Colisão e Capotamento 

Limite valor da viatura 

 
% do capital seguro 
Conforme proposta 

Incêndio Raio e Explosão 

Fenómenos da Natureza 

Atos maliciosos ou de vandalismo 

Perda total 

Furto ou Roubo 
Sem franquia 

Quebra Isolada de Vidros 

   

Cobertura de Todos Ocupantes Conforme proposta  

 
Descrição sumária das Coberturas de Seguro Automóvel 
 

 
Responsabilidade Civil (Obrigatória e Facultativa) 
Responsabilidade civil do segurado pelos prejuízos causados a 
terceiros provenientes de acidentes de viação em virtude da 
circulação do veículo, até o montante de 50.000.000€. Abrange o 
território de Portugal Continental e das regiões autónomas da 
Madeira e Açores, e o território dos restantes países da Comunidade 
Europeia e aderentes da Carta Verde Internacional. 
 
Proteção Jurídica 
Esta cobertura fornece ao segurado os serviços adequados à 
resolução judicial ou extrajudicial de um litígio de sinistro coberto pela 
apólice e a suportar as respetivas despesas, nomeadamente, defesa 
em processo penal em consequência de acidente de viação, 
reclamação por danos corporais e Materiais, adiantamento de 
cauções e ainda, prestação de esclarecimentos legais ou jurídicos ao 
segurado inerente à abrangência e aplicabilidade nos termos da 
apólice, quando solicitados (valores sujeitos ao limite de despesas e 
custas de processo contratado). 
 
Danos Próprios 
As garantias de Danos próprios são as seguintes: 
 

Choque, Colisão e Capotamento  
Estas coberturas seguram os danos resultantes de embate do 
veículo com outro corpo fixo ou em movimento, ou sofrido por 
aquele quando imobilizado, ou quando este perde a sua 
posição normal. Paga o valor de reparação deduzido do valor 
de franquia contratada, até ao limite de capital seguro. 
 
Incêndio Raio e Explosão 
Danos resultantes ao veículo pela ocorrência de qualquer 
destes eventos, quer este se encontre em marcha ou parado, 
recolhido em garagem ou qualquer outro local.  
Paga o valor de reparação deduzido do valor de franquia 
contratada, até ao limite de capital seguro. 
 
Fenómenos da Natureza 

Ficam abrangidos por esta cobertura os prejuízos causados ao 
veículo seguro devido a ação direta de queda de árvores, 
telhas, chaminés, muros ou similares e quaisquer outros objetos 
sempre que arremessados em consequência de vento ciclónico, 
tempestades, trombas de água ou quaisquer outros fenómenos 
da natureza; Enxurradas, rebentamento de adutores, coletores, 
diques e barragens; tremores de terra, erupções vulcânicas e 
ainda em consequência de outros fenómenos geológicos, 
nomeadamente 
 

 
aluimentos, deslizamentos e afundamento de terrenos.  
Paga o valor de reparação deduzido do valor de franquia contratada, até ao 
limite de capital seguro. 
 
Atos maliciosos ou de vandalismo  
Ficam abrangidos por esta cobertura os prejuízos causados ao veículo 
seguro devido a ação direta de greves, tumultos, motins e alteração da 
ordem pública; medidas tomadas por qualquer autoridade, por ocasião das 
ocorrências mencionadas anteriormente, para salvaguarda ou proteção de 
pessoas e bens; atos de terrorismo, vandalismo, sabotagem ou similares.  
Paga o valor de reparação deduzido do valor de franquia contratada, até ao 
limite de capital seguro. 
 
Perda Total 
No âmbito das coberturas acima enumeradas, será considerada Perda Total, 
sempre que a reparação seja economicamente desaconselhada (acima de 
70% do valor de capital seguro à data de sinistro), ou tecnicamente inviável, 
de modo a cumprir com os requisitos de segurança.  
Paga o valor de reparação deduzido do valor de franquia contratada, até ao 
limite de capital seguro. 

 
Furto ou Roubo     
Cobre o desaparecimento, destruição ou deterioração por motivo de furto, 
roubo ou furto de uso (tentado, frustrado ou consumado).  
Paga o valor de reparação (franquia não aplicável) 
 
Quebra Isolada de Vidros    
Considera-se rotura, quebra ou danificação total ou parcial dos vidros pára-
brisas, óculo traseiro, vidros laterais ou teto de abrir, que os tornem 
insuscetíveis de utilização e resultantes de acontecimento súbito, fortuito e 
violento, exterior à vontade do condutor ou pessoa segura.  
Franquia não aplicável. 
 

 
Cobertura de Todos Ocupantes (Pessoas transportadas) 
Esta cobertura garante, em consequência de acidente de viação de que sejam 
vitimas as pessoas transportadas no veículo seguro, o pagamento das 
indemnizações fixadas por Morte ou invalidez total e permanente, despesas de 
tratamento e repatriamento. 
 

 

Nota: Este documento pretende apenas dar um resumo indicativo das coberturas, e como tal, não se sobrepõe nem 

altera as condições de seguro. Em caso de divergência, vigoram as condições gerais e particulares da apólice contratada 

com os Seguradores. As franquias das Coberturas de Danos Próprios são de acordo com a proposta aceite pelo Cliente. 


