
  

 

CIRCULAR 

SEGURO DESPORTIVO – 2019/2020 

Companhia de Seguros AIG 

APÓLICE DE SEGURO N.º P19AHSP094 

Mediadora: Confederação do Desporto de Portugal (CDP) 

O seguro desportivo inicia a 1 de setembro de 2019 e termina a 31 de agosto de 2020 

Condições para a época desportiva de 2019/2020 

- Prémio por pessoa – 4,00 € (quatro euros); 

- A franquia tem o valor de 175,00 € (cento e setenta e cinco euros) por sinistro; este valor 

é assumido em 80 % pela FPDD (140,00 €) e 20 % (35,00 €) pela ANDD respetiva; 

- As coberturas são de acordo com a legislação desportiva em vigor (atualizadas todos os 

anos em janeiro), de acordo com o seguinte: 

 Morte ou invalidez permanente por acidente – 30.000,00 € (trinta mil euros); 

  Despesas de tratamento e repatriamento por acidente – 6.000,00 € (seis mil euros) 

(ver adiante Assistência Médica); 

 Despesas de funeral por acidente – 3.000,00 € (três mil euros). 

  



  

 

PROCEDIMENTOS A TER EM CASO DE UM ACIDENTE DESPORTIVO 

 O sinistrado e/ou o Tomador do Seguro (FPDD) deverá contactar de imediato a linha 

telefónica Trueclinic Lda. através dos contactos: 

 

Telefone: 808 919 988 (n.º de assistência nacional)  

Telefone: 00 351 226 164 122 (n.º de assistência internacional)  

Endereço eletrónico: geral@trueclinic.pt 

Para que seja reencaminhado para o serviço convencionado mais perto do local onde se 

encontra. 

 O sinistrado ou a ANDD deve enviar a participação de sinistro para a FPDD, para 

que esta possa fazer a respetiva validação (assinatura + carimbo); 

 A FPDD enviará para a ANDD ou sinistrado, uma cópia da participação de sinistro 

devidamente validada; 

 O sinistrado pode optar pela rede de serviços convencionados e, neste caso, a 

participação de sinistro deve ser enviada através da ligação: 

https://participacao.trueclinic.pt/ 

 No caso de optar pelos serviços não convencionados (contra reembolso), a 

participação de sinistro deve ser enviada para o endereço eletrónico: 

sinistros.ap@aig.com 

 A FPDD, se não houver qualquer indicação em contrário, remeterá a participação de 

sinistro, sempre, para os serviços convencionados. 
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ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SINISTRADO  
 
Se o sinistrado necessitar de assistência médica, devem ser observados os seguintes 

pontos:  

 
 

1. Situação de Urgência  
 
Após a ocorrência de acidente que provoque uma situação de urgência, o sinistrado deve 

ser, de imediato, encaminhado para o Banco de Urgência do Hospital mais próximo 

indicando, no respetivo registo de entrada, que se trata de um acidente coberto pela Apólice 

da AIG, cujo número identificará (P19AHSP094).  

 
Ultrapassada a situação de urgência, o sinistrado deve seguir os passos indicados de 

participação de sinistro contactando, à posteriori, a linha telefónica de assistência 

Trueclinic, de forma a ser encaminhado para os Serviços Médicos Convencionados da 

Seguradora da área respetiva, devendo ser sempre portador(a) de uma fotocópia da 

participação de sinistro devidamente certificado pelo Tomador de Seguro a que pertence, 

bem como do relatório médico dos Serviços de Urgência do Hospital a que recorreu. 

 

Urgências cirúrgicas:  

Nos casos em que, por consequência de sinistro coberto pela Apólice, a pessoa segura 

sofra uma situação clinica que exija intervenção cirúrgica fora de estabelecimento hospitalar 

do setor público, será sempre obrigatória a apresentação de todos os exames 

complementares de diagnóstico pré e pós operatórios. Os documentos acima não invalidam 

a necessidade de informação clinica adicional a ser requerida, se necessário, pela 

Seguradora.  



  

 

 

2. Situação que não envolva urgência  
 
Nestes casos, o Sinistrado deve seguir os passos indicados de participação de sinistro 

contactando, à posteriori, a linha telefónica de assistência Trueclinic Lda. de forma a ser 

encaminhado para os Serviços Médicos Convencionados da Seguradora da área respetiva, 

fazendo-se acompanhar por fotocópia da participação de sinistro devidamente certificado.  

Cumpre à pessoa segura referir à Trueclinic Lda. ou AIG se foi assistido previamente em 

Hospital do setor público.  

Nota: O pagamento das despesas a efetuar com a assistência médica aos sinistrados 

prestados quer pelos Hospitais do setor público, quer pelos Prestadores de Serviços de 

Saúde da Rede de Prestadores Convencionados, será efetuado diretamente pela AIG 

EUROPE, S.A. aos próprios.  

 

3. Assistência por Serviços Médicos não Convencionados  
 
Regularização contra reembolso – Compete à Pessoa Segura o pagamento das despesas 

referentes à assistência médica que lhe for prestada em virtude de Acidente de que seja 

vítima, sempre que recorra a Prestadores de Serviços não Convencionados.  

Sempre que a Pessoa Segura o solicitar, a Trueclinic Lda. informará, simultaneamente com 

a respetiva validação clinica, o capital máximo garantido para cada intervenção cirúrgica a 

realizar fora dos seus Serviços Clínicos, conforme acordado nas Condições Particulares da 

Apólice.  

 

  



  

 

Em anexo encontra-se para consulta a seguinte documentação: 

 Condições gerais de apólice; 

 Manual de procedimento; 

 Lista da rede de serviços convencionados; 

 Formulário da participação de sinistro para os serviços convencionados da AIG; 

 Formulário da participação de sinistro para os serviços não convencionados da AIG; 

 Mapa de seguro desportivo, o qual deverá ser preenchido na sua totalidade para que 

a informação a enviar para a seguradora seja o mais completa possível.  

 

Mais se informa que os praticantes e agentes desportivos podem sempre 

contratualizar com outra seguradora o seu seguro desportivo. No entanto, terão de 

enviar para a Federação o respetivo comprovativo, na medida em que o seguro 

desportivo é obrigatório para todos os agentes desportivos envolvidos na prática 

desportiva. 

 

Cada uma das ANDD’s é responsável pela disseminação da informação sobre o Seguro 

Desportivo aos clubes, agentes desportivos e aos demais interessados. 

 

Devido à implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados – “Regulamento n.º 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril, que estabelece as regras 

relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas 

singulares”, cada uma das ANDD’s está obrigada, relativamente aos dados de pessoas 

singulares, a solicitar-lhe o expresso consentimento, informado, livre e específico. 

 



  

 

As ANDD’s interessadas em segurar os seus agentes desportivos devem enviar a lista de 

seguro desportivo (modelo em anexo) antes do dia 1 de Setembro de 2019 para que a 

FPDD possa segurar os mesmos de imediato. 

 

 

Legislação aplicável: 

Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro 

Fonte: IPDJ 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/DL_10_2009.pdf 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/DL_10_2009.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/DL_10_2009.pdf

