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Condições gerais

PARTE 1
DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Artigo Preliminar

Entre a Liberty Seguros, S.A., adiante designada por Seguradora, e o Tomador do Seguro 
mencionado nas Condições Particulares, estabelece-se um contrato de seguro que se regula
pelas Condições Gerais, Especiais e Particulares desta apólice, de harmonia com as declarações
constantes da proposta que lhe serviu de base e que dele faz parte integrante.

1. DEFINIÇÕES, OBJECTO E GARANTIAS DO CONTRATO, 
ÂMBITO TERRITORIAL E EXCLUSÕES

1.1. Definições

Artigo 1.º

Para efeitos do presente contrato entende-se por:

Seguradora: A entidade legalmente autorizada para a exploração do seguro obrigatório de
responsabilidade civil do caçador, que subscreve o presente contrato.

Tomador de seguro: A pessoa ou entidade que contrata com a seguradora, sendo responsável pelo
pagamento dos prémios.

Segurado: A pessoa legalmente habilitada ao exercício da caça, e no interesse da qual o contrato é
celebrado.

Acidente ocorrido durante o exercício da caça: O acontecimento danoso emergente de porte, uso ou
transporte de arma de fogo, arco e flecha, besta ou virotão, ou qualquer outro apetrecho de caça
legalmente permitido, e em que intervenha actividade directamente relacionada com o exercício
da caça.

Exercício da caça: Toda a actividade tendente à ocupação ou apreensão de animais bravios, designada-
mente os actos de esperar, perseguir, apanhar ou matar aqueles animais.

Terceiro: Aquele que, em consequência de um sinistro coberto por este contrato, sofra uma lesão que
origine danos susceptíveis de, nos termos da lei civil e desta apólice, serem reparados ou
indemnizados.

Entidade Beneficiária: A pessoa ou entidade à qual deve ser liquidada a indemnização, nos termos da
lei civil e desta apólice.

Sinistro: O evento ou série de eventos resultantes de uma mesma causa susceptível de fazer funcionar
as garantias do contrato.

Franquia: Valor fixo que, em caso de sinistro, fica a cargo do Segurado e se encontra estipulado nas
Condições Particulares, não sendo, no entanto, oponível a terceiros.

1.2. Objecto do contrato

Artigo 2.º

O presente contrato tem por objecto a garantia da responsabilidade civil do Segurado, emergente
do exercício da caça, nos termos da legislação específica aplicável.
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1.3. Garantias do contrato

Artigo 3.º

1. O presente contrato cobre, até ao limite do capital fixado nas Condições Particulares, as
indemnizações que possam legalmente recair sobre o Segurado, por responsabilidade civil, em
consequência de acidente ocorrido no local de caça e durante o exercício da mesma com arma
de fogo, com arco e flecha ou com besta e virotão, não envenenados.

2. A cobertura prestada engloba os acidentes que sejam da responsabilidade do próprio Segurado,
por batedores exclusivamente ao seu serviço e ainda por cães de caça de que seja proprietário.

1.4. Âmbito territorial

Artigo 4.º

Salvo convenção em contrário, devidamente expressa nas Condições Particulares, o presente
contrato apenas produz efeitos em relação a eventos ocorridos em Portugal Continental, Regiões
Autónomas dos Açores e Madeira e Espanha.

1.5. Exclusões

Artigo 5.º

1. Não ficam cobertos por esta apólice:
a) Os acidentes devidos a cataclismos da natureza, actos de guerra, terrorismo, perturbação da

ordem pública e utilização ou transporte de materiais radioactivos;
b) Os acidentes que forem imputáveis ao próprio lesado;
c) Os acidentes abrangidos pela lei de acidentes de trabalho;
d) Os pagamentos de multas de qualquer natureza, custas, impostos de justiça e despesas 

judiciais em processos crime.

2. Salvo convenção em contrário, expressa nas Condições Particulares, não ficam cobertos os
acidentes ocorridos no percurso de ida ou regresso para o local do exercício da caça, seja qual
for o meio de transporte utilizado.

2. INÍCIO, DURAÇÃO, REDUÇÃO, RESOLUÇÃO
E NULIDADE DO CONTRATO

2.1. Início do contrato

Artigo 6.º

1. O presente contrato considera-se celebrado pelo período de tempo estabelecido nas condições
particulares da apólice e, desde que o prémio ou fracção inicial seja pago, produz os seus efeitos
a partir das zero horas do dia imediato ao da aceitação da proposta pela seguradora, salvo se,
por acordo das partes, for aceite outra data para a produção de efeitos, a qual não pode, todavia,
ser anterior à da recepção daquela proposta pela seguradora.

2. A proposta considera-se aprovada no décimo quinto dia a contar da data da sua recepção na
Seguradora, a menos que entretanto o candidato a Tomador do Seguro seja notificado da recusa
ou da sua antecipada aprovação, ou da necessidade de recolher esclarecimentos essenciais à
avaliação do risco.  

2.2. Duração do contrato

Artigo 7.º

1. O contrato pode ser celebrado por um período certo e determinado (seguro temporário) ou por
um ano a continuar pelos anos seguintes.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3,
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a) Quando o contrato for celebrado por um período de tempo determinado, o mesmo cessa os
seus efeitos às 24 horas do último dia.

b) Quando o contrato for celebrado por um ano a continuar pelos seguintes, considera-se
sucessivamente renovado por períodos anuais, excepto se qualquer das partes o denunciar
por correio registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, com a antecedência
mínima de 30 dias em relação ao termo da anuidade ou se o tomador não proceder ao
pagamento do prémio nos termos do n.º1 do Artº 8º.

3. Salvo disposição legal em contrário relativa à duração da época venatória, o vencimento deste
contrato de seguro será sempre a 31 de Maio de cada ano, independentemente da data em que
tiver sido celebrado, quer se trate de um seguro temporário, quer de um contrato por ano e
seguintes.

4. A presente apólice cessa automaticamente os seus efeitos na data em que o segurado deixe de
estar legalmente habilitado para o exercício da caça, sendo neste caso o estorno de prémio
processado "pro rata temporis".

2.3. Redução e resolução do contrato

Artigo 8.º

1. O não pagamento pelo tomador de seguro do prémio relativo a uma anuidade subsequente ou
de uma sua fracção, determina a não renovação ou a resolução automática e imediata do contrato,
na data em que o pagamento seja devido. 

2. O tomador de seguro pode, a todo o tempo, reduzir ou resolver o presente contrato, mediante
correio registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, com a antecedência mínima de
30 dias em relação à data em que a sua redução ou resolução produz efeitos.

3. A redução não pode conduzir à existência de capitais seguros inferiores aos mínimos fixados legalmente.

4. Em caso de redução ou resolução antecipada do contrato, o tomador de seguro terá direito ao
reembolso de 50% do prémio correspondente ao período de tempo que decorreria até ao seu
vencimento, excepto se a resolução derivar da não aceitação das condições exigidas pela
seguradora, face ao agravamento do risco, caso em que o tomador de seguro será reembolsado
da totalidade do prémio correspondente ao período de tempo não decorrido.

5. A redução ou resolução do contrato produz os seus efeitos às 24 horas do próprio dia em que se
verifique.

6. A resolução do contrato, quando tenha ocorrido sinistro, fica subordinada ao disposto nos números
anteriores, tendo somente, para efeito de devolução do prémio, de considerar-se a parte do cão
valor da indemnização liquidada.

2.4. Nulidade do contrato

Artigo 9.º

1. Este contrato considera-se nulo e, consequentemente, não produzirá quaisquer efeitos em caso
de sinistro, quando da parte do Tomador do Seguro ou do Segurado tenha havido declarações
inexactas assim como reticências de factos ou circunstâncias dele conhecidas, e que teriam 
podido influir sobre a existência ou condições do contrato.

2. Se as referidas declarações ou reticências tiverem sido feitas de má-fé, a Seguradora terá direito
ao prémio, sem prejuízo da nulidade do contrato nos termos do número anterior.
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3. AGRAVAMENTO DO RISCO, VALOR SEGURO, 
PAGAMENTO DA INDEMNIZAÇÃO, FRANQUIA, 
INSUFICIÊNCIA DE CAPITAL E COEXISTÊNCIA DE CONTRATOS

3.1. Agravamento do risco

Artigo 10.º

1. O Segurado obriga-se, no prazo de 8 dias a partir do conhecimento dos factos, a comunicar por
correio registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, à Seguradora, todas as
alterações do risco que agravem a responsabilidade por esta assumida.

2. A falta de comunicação referida no número anterior constitui causa de resolução do contrato, nos
termos legais em vigor.

3. Salvo convenção expressa em contrário, a apólice produz todos os seus efeitos para o risco
agravado, entre a data do seu agravamento, desde que comunicado nos termos do n.º 1., e a
data da resolução do contrato por qualquer das partes.

4. A Seguradora dispõe de 8 dias a contar da data da comunicação do agravamento do risco para
o aceitar ou recusar.

5. Aceitando-o, a Seguradora comunicará ao Segurado as novas condições dentro do prazo
referido no número anterior, fazendo-as constar de acta adicional ao contrato.

6. Recusando-o, a Seguradora dará, ainda no mesmo prazo referido no n.º 4., conhecimento ao
Segurado da resolução do contrato.

7. No caso previsto no n.º 5., o Segurado dispõe de igual prazo de 8 dias a partir da comunicação
para, não aceitando as novas condições, resolver o contrato.

8. As alterações considerar-se-ão tacitamente aceites no caso de alguma das partes não se
pronunciar em contrário dentro dos prazos previstos neste artigo.

3.2. Valor seguro

Artigo 11.º

1. A responsabilidade da Seguradora prevista no Art.º 3.º é sempre limitada, seja qual for o número
de lesados por um sinistro, à importância máxima fixada nas Condições Particulares da apólice.

2. Salvo convenção em contrário:
a) Quando a indemnização atribuída aos lesados for igual ou exceder o capital seguro, a

Seguradora não responderá pelas despesas judiciais;
b) Se for inferior, a Seguradora responderá pela indemnização e pelas mesmas despesas até ao

limite do capital seguro;
c) O Segurado obriga-se a reembolsar a Seguradora pelas despesas judiciais por esta

despendidas, desde que, juntamente com a indemnização atribuída, excedam a importância
máxima fixada nas Condições Particulares da apólice.

3. A Seguradora responde por honorários de advogados e solicitadores desde que tenham sido por
ela escolhidos.

4. Quando a indemnização devida ao lesado consistir numa renda, a seguradora afectará à
constituição da respectiva provisão matemática a parte disponível do capital seguro, de acordo
com as bases técnicas oficialmente estabelecidas para o efeito.

5. Após a ocorrência de um sinistro, o capital seguro será automaticamente reposto, sem prejuízo do
pagamento, pelo Tomador do Seguro, do prémio complementar correspondente a esta reposição.
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3.3. Pagamento da Indemnização

Artigo 12.º
1. Salvo convenção em contrário expressa nas Condições Particulares, a Seguradora indemnizará

em Euros e em Portugal, entendendo-se cumprida a sua obrigação no momento em que der
conhecimento à entidade beneficiária do depósito numa instituição bancária legalmente
autorizada a operar em Portugal, a seu favor, da quantia que está obrigada a indemnizar, segundo
o direito aplicável.

2. Para a conversão de valores em moeda estrangeira para Euros atender-se-á à taxa de câmbio
indicativa (“fixing” do Banco de Portugal) do dia em que for efectuado o depósito.

3.4. Franquia

Artigo 13.º
1. Mediante convenção expressa, pode ficar a cargo do Segurado uma parte da indemnização

devida a terceiros, não sendo, porém, esta limitação de garantia oponível aos lesados ou aos seus
herdeiros.

2. Compete à Seguradora, em caso de reclamação de terceiros, responder integralmente pela
indemnização devida, sem prejuízo do direito ser reembolsada pelo Segurado do valor da franquia
aplicada.

3.5. Insuficiência de capital

Artigo 14.º

No caso de coexistirem vários lesados pelo mesmo sinistro e o montante dos danos exceder o
capital seguro, a responsabilidade da Seguradora para cada um deles reduzir-se-á
proporcionalmente em relação ao montante dos respectivos danos sofridos, até à concorrência
desse capital.

3.6. Coexistência de contratos

Artigo 15.º
1. O Tomador do Seguro fica obrigado a participar à Seguradora, sob pena de responder por perdas

e danos, a existência de outros seguros garantindo o mesmo risco.

2. Existindo, à data do sinistro, mais de um contrato de seguro garantindo o mesmo risco, a
presente apólice apenas funcionará em caso de inexistência, nulidade, ineficácia ou insuficiência
de seguros anteriores.

4. PAGAMENTO E ALTERAÇÃO DOS PRÉMIOS

4.1. Pagamento dos prémios

Artigo 16.º

1. O prémio ou fracção inicial é devido na data da celebração do contrato, dependendo a eficácia
deste do respectivo pagamento.

2. Sem prejuízo do disposto no nº 6, os prémios ou fracções subsequentes são devidos nas datas
estabelecidas na apólice, sendo aplicável, neste caso, o regime previsto nos nºs 3 a 5.

3. A seguradora encontra-se obrigada, até 60 dias antes da data em que o prémio ou fracção 
subsequente é devido, a avisar, por escrito, o tomador de seguro, indicando essa data, o valor a
pagar, a forma e o lugar de pagamento e as consequências da falta de pagamento do prémio ou
fracção.

4. Nos contratos de seguro cujo pagamento do prémio seja objecto de fraccionamento por prazo
inferior ao trimestre, e estejam identificados em documento contratual as datas de vencimento e
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os valores a pagar, bem como as consequências da falta de pagamento do prémio ou fracção, a
seguradora pode optar por não proceder ao envio do aviso previsto no número anterior, recaindo
sobre ela o ónus da prova da emissão e aceitação, pelo tomador de seguro, daquele documento
contratual.

5. Nos termos da lei, a falta de pagamento do prémio ou fracção na data indicada no aviso determina
a não renovação ou a resolução automática e imediata do contrato, na data em que o pagamento
seja devido.

6. Nos contratos de prémio variável e nos contratos titulados por apólices abertas, é aplicável o disposto
na Condição Especial "Contratos de prémio variável e contratos titulados por apólices abertas".

7. A falta de pagamento, na data indicada no aviso, de um prémio  adicional, desde que este decorra
de um pedido do tomador de seguro para extensão da garantia, não implicando agravamento do
risco inicial, determinará que se mantenham as condições contratuais em vigor anteriormente
aquele pedido.

8. O seguro considera-se em vigor sempre que o recibo tenha sido entregue ao tomador de seguro
por entidade expressamente designada pela seguradora para o recebimento do prémio
respectivo.

4.2. Alteração do prémio

Artigo 17.º

Não havendo alteração no risco, qualquer alteração do prémio aplicável ao contrato apenas
poderá efectivar-se no vencimento anual seguinte.

5. OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA E DO SEGURADO

5.1. Obrigações da Seguradora

Artigo 18.º

1. A Seguradora substituirá o Segurado na regularização amigável ou litigiosa de qualquer sinistro
que, ao abrigo do presente contrato, ocorra durante o período de vigência do mesmo.

2. As averiguações e peritagens necessárias ao reconhecimento do sinistro e à avaliação dos danos,
deverão ser efectuados pela Seguradora com a adequada prontidão e diligência, sob pena de
aquela responder por perdas e danos.

3. Sem prejuízo do disposto no Art.º 11.º a Seguradora suportará as despesas, incluindo as judiciais,
decorrentes da regularização de sinistros referida nos números anteriores.

4. A indemnização deve ser paga logo que concluídas as investigações e peritagens necessárias ao
reconhecimento da responsabilidade do segurado e à fixação do montante dos danos.

5. Se decorridos 45 dias, a Seguradora, de posse de todos os elementos indispensáveis à
reparação dos danos ou ao pagamento da indemnização acordada, não tiver realizado essa
obrigação, por causa não justificada ou que lhe seja imputável, incorrerá em mora, vencendo a
indemnização juros à taxa legal em vigor.

5.2. Obrigações do Segurado

Artigo 19.º

1. Em caso de sinistro coberto pelo presente contrato, o segurado, sob pena de responder por
perdas e danos, obriga-se:

a) A comunicar tal facto, por escrito, à Seguradora, no mais curto prazo de tempo possível,
nunca superior a 8 dias a contar do dia da ocorrência ou do dia em que tenha conhecimento
da mesma;
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b) A tomar todas as medidas ao seu alcance no sentido de evitar ou limitar as consequências
do sinistro.

2. O Segurado não poderá também, sob pena de responder por perdas e danos:
a) Abonar extra-judicialmente a indemnização reclamada sem autorização escrita da Segura-

dora, formular ofertas, tomar compromissos ou praticar algum acto tendente a reconhecer a
responsabilidade da Seguradora, a fixar a natureza e valor da indemnização ou que, de
qualquer forma, estabeleça ou signifique a sua responsabilidade;

b) Dar conselhos e assistência, adiantar dinheiro, por conta, em nome ou sob a responsabilidade
da Seguradora, sem sua expressa autorização;

c) Dar ocasião por omissão ou negligência, a sentença favorável a terceiro ou, quando não der
imediato conhecimento à Seguradora, de qualquer procedimento judicial intentado contra ele
por motivo de sinistro a coberto da apólice.

3. O Segurado, sob pena de responder por perdas e danos, obriga-se a conceder à Seguradora o
direito de orientar e resolver os processos resultantes de sinistro cobertos pela apólice
outorgando por procuração bastante os necessários poderes, bem como, fornecendo e
facilitando todos os documentos, testemunhas e outras provas e elementos ao seu alcance.

4. Quando o seguro tenha sido contratado através de uma apólice pré-numerada, o Segurado fica
obrigado a enviar para a Liberty, após o pagamento do prémio respectivo, o duplicado da mesma
sob pena das garantias do contrato não funcionarem em caso de sinistro.

6. DISPOSIÇÕES DIVERSAS

6.1. Comunicações e notificações entre as partes

Artigo 20.º

1. As comunicações ou notificações do tomador do seguro ou do segurado previstas nesta apólice
consideram-se válidas e plenamente eficazes caso sejam efectuadas por correio registado, ou por
outro meio do qual fique registo escrito, para a sede social da seguradora ou, tratando-se de
seguradora com sede no estrangeiro, para a morada da sua sede social ou sucursal, consoante
o caso.

2. São igualmente válidas e plenamente eficazes as comunicações ou notificações feitas, nos
termos do número anterior, para o endereço do representante da seguradora não estabelecida
em Portugal, relativamente a sinistros abrangidos por esta apólice.

3. Todavia, a alteração de morada ou de sede do tomador do seguro ou do segurado deve ser
comunicada à seguradora, nos 30 dias subsequentes à data em que se verifiquem, por carta
registada com aviso de recepção, sob pena de as comunicações ou notificações que a
seguradora venha a efectuar para a morada desactualizada se terem por válidas e eficazes.

4. As comunicações ou notificações da seguradora previstas nesta apólice consideram-se válidas e
plenamente eficazes caso sejam efectuadas por correio registado, ou por outro meio do qual fique
registo escrito, para a última morada do tomador do seguro ou do segurado constante do
contrato, ou entretanto comunicada nos termos previstos no número anterior.

6.2. Direito de regresso

Artigo 21.º

À Seguradora, uma vez liquidada a indemnização, assiste o direito de regresso contra o Segurado,
quando o acidente decorra de:

a) Qualquer infracção às leis e/ou regulamentos de caça;
b) Actos ou omissões dolosas do Segurado, ou de pessoas por quem este seja civilmente

responsável;
c) Rixas, desordens, embriaguez ou uso de estupefacientes fora de prescrição médica.
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6.3. Sub-rogação

Artigo 22.º

1. A Seguradora, uma vez paga a indemnização, fica sub-rogada, até à concorrência da quantia
indemnizada, em todos os direitos do Segurado contra terceiro responsável pelos prejuízos,
obrigando-se o Segurado a praticar o que necessário for para efectivar esses direitos.

2. O Segurado responderá por perdas e danos por qualquer acto ou omissão voluntária que possa
impedir ou prejudicar o exercício desses direitos.

6.4. Legislação aplicável e arbitragem

Artigo 23.º

1. A lei aplicável a este contrato é a lei portuguesa.

2. Todas as divergências que possam surgir em relação à aplicação deste contrato de seguro
podem ser resolvidas por meio de arbitragem, nos termos da lei em vigor.

6.5. Foro

Artigo 24.º

O foro competente para dirimir qualquer litígio emergente deste contrato é do local da emissão
da apólice.
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Condições especiais

PARTE 2

7. CONTRATOS DE PRÉMIO VARIÁVEL E CONTRATOS TITULADOS POR
APÓLICES ABERTAS

1. Nos contratos de prémio variável e nos contratos titulados por apólices abertas os prémios e fracções
subsequentes são devidos na data de emissão do recibo respectivo.

2. A seguradora encontra-se obrigada, até 30 dias antes da data em que o prémio ou fracção
subsequente é devido, a avisar, por escrito, o tomador de seguro, indicando essa data, o valor a
pagar, a forma e o lugar do pagamento e as consequências da falta de pagamento do prémio ou
fracção.

3. Nos termos da lei, na falta de pagamento do prémio ou fracção referidos no número anterior na
data indicada no aviso, o tomador de seguro constitui-se em mora e, decorridos que sejam 30
dias após aquela data, o contrato é automaticamente resolvido, sem possibilidade de ser reposto
em vigor.

4. Durante o prazo referido no número anterior, o contrato produz todos os efeitos, nomeadamente
a cobertura dos riscos.

5. A resolução não exonera o tomador de seguro da obrigação de liquidar os prémios ou fracções
em dívida correspondentes ao período de tempo que o contrato esteve em vigor e obriga-o a
indemnizar a seguradora em montante para o efeito estabelecido nas condições particulares, a
título de penalidade, tudo acrescido dos respectivos juros moratórios, sendo os que incidem
sobre a penalidade prevista contados a partir da data de interpelação ao tomador de seguro para
pagar a indemnização.

6. A penalidade prevista no número anterior nunca poderá exceder 50% da diferença entre o prémio
devido para o período de tempo inicialmente contratado e as fracções eventualmente já pagas. 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE USO E PORTE DE ARMA OU SUA
DETENÇÃO

8. OBJECTO E GARANTIAS, ÂMBITO TERRITORIAL E EXCLUSÕES 

8.1. Objecto do Contrato

Artigo 25.º

O presente contrato abrange, igualmente, a garantia da responsabilidade civil do segurado,
emergente do uso e porte de armas ou sua detenção nos termos da legislação específica
aplicável.

8.2. Garantias do Contrato

Artigo 26.º
1.   O presente contrato cobre, até ao limite fixado nas condições particulares, as indemnizações que

possam legalmente recair sobre o segurado, por responsabilidade civil, em consequência de
danos patrimoniais e/ou não patrimoniais decorrentes de lesões corporais e/ou materiais
causadas a terceiros em consequência do uso, porte ou detenção de armas de fogo.
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2.   A cobertura prestada inclui os danos causados a terceiros pelo uso, legítimo ou não, de armas de
fogo, por pessoa distinta do segurado, quando haja violação grosseira das normas de conduta
referentes à sua guarda e transporte.

8.3. Âmbito Territorial

Artigo 27.º
Salvo convenção em contrário, devidamente expressa nas condições particulares o presente
contrato apenas produz efeitos em relação a eventos ocorridos em Portugal Continental e regiões
Autónomas dos Açores e Madeira.

8.4. Exclusões 

Artigo 28.º
Não ficam coberto por esta apólice: 
a) Os danos resultantes do uso, porte ou detenção de arma não registada ou manifestada;
b) Os danos resultantes do uso, porte ou detenção de arma para a qual o segurado não se

encontra legalmente licenciado;
c) Os danos resultantes do uso e porte de armas no exterior do domicílio quando o segurado

apenas é titular de licença de detenção de arma no domicílio;
d) Os actos ou omissões dolosas do segurado, ou de pessoas por quem este seja civilmente

responsável;
e) Os acidentes devidos a cataclismos da natureza, actos de guerra, terrorismo, perturbação da

ordem pública e utilização ou transporte de materiais radioactivos;
f) Os acidentes que forem imputáveis ao próprio lesado;
g) Os acidentes abrangidos pela lei de acidentes de trabalho ou pelo seguro obrigatório de

responsabilidade civil do caçador;
h) Os pagamentos de multas de qualquer natureza, custas, impostos de justiça e despesas

judiciais em processos crime.

9. SUSPENSÃO, REDUÇÃO OU RESOLUÇÃO DA GARANTIA

9.2. Suspensão Da Garantia

Artigo 29.º

1.   A presente apólice suspende automaticamente os seus efeitos relativamente a armas:
a)  Na posse de terceiro, em consequência de extravio, furto ou roubo, não resultante de violação

grosseira de norma de conduta referente à guarda e transporte da arma, a partir da data da
participação às autoridades policiais;

b)  Cedidas por empréstimo nos termos legais, durante o período do referido empréstimo;
c)  Apreendidas à ordem de processos criminais;
d)  Apreendidas por agente ou autoridade policial.

2.   A presente apólice cessa automaticamente os seus efeitos relativamente a armas que tenham
sido vendidas ou doadas pelo segurado, ou declaradas perdidas a favor do Estado.

3.   A presente apólice cessa automaticamente os seus efeitos:
a)  Na data da morte do Segurado;
b)  Na data de caducidade da licença para uso e porte de armas ou sua detenção;
c) Na data de cassação de licença para uso e porte de armas ou sua detenção, ou 

quando for aplicada ao Segurado pena acessória de interdição de detença, uso e porte de  
armas, nos termos legais aplicáveis.

4. Nos casos previstos no número anterior, o estorno de prémio é processado na proporção do tempo
que decorreria até ao vencimento do contrato.
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9.3. Redução e Resolução da Garantia 

Artigo 30.º

1.   O não pagamento pelo tomador do seguro do prémio relativo a uma anuidade subsequente ou
de uma sua fracção, determina a não renovação ou resolução automática e imediata do contrato,
na data em que o pagamento seja devido. 

2.  O tomador de seguro pode, a todo o tempo, reduzir ou resolver o presente contrato, mediante
correio registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, com a antecedência mínima de
30 dias em relação à data em que a redução ou resolução produz efeitos. 

3.   A redução não pode conduzir à existência de capitais seguros inferiores aos mínimos fixados
legalmente.

4.   Em caso de redução ou resolução antecipada do contrato, o tomador do seguro tem direito ao
estorno de prémio correspondente ao período de tempo que decorreria até ao seu vencimento.

5.   A redução ou resolução do contrato produz os seus efeitos às 24 horas do próprio dia em que se
verifique.

6.  A resolução do contrato, quando tenha ocorrido sinistro, fica subordinada ao disposto nos
números anteriores, tendo somente, para efeito de devolução do prémio, de considerar-se a partir
do capital seguro que exceda o valor da indemnização liquidada.

9.4. Valor Seguro 

Artigo 31.º

A responsabilidade da Seguradora prevista no Artº 26º fica limitada, seja qual for o número de
lesados por sinistro, ao valor mínimo fixado legalmente.  

PARTE 3
DO SEGURO FACULTATIVO

10. ÂMBITO E EXCLUSÕES DAS COBERTURAS FACULTATIVAS

10.1. Coberturas Facultativas 

Artigo 32.º

Complementarmente às coberturas obrigatórias previstas na parte 1 e 2 e desde que
expressamente declarado nas condições particulares, este contrato poderá abranger as
seguintes coberturas facultativas:

1.   Responsabilidade Civil além do limite mínimo legalmente obrigatório (Artº 33º);

2.   Responsabilidade Civil decorrente da prática de Tiro Desportivo; (Artº 34º);

3.   Acidentes Pessoais (Artº 35º);

4.   Espingardas, Arco e Flecha, Besta ou Virotão (Artº 36º);

5.   Cães de Caça (Artº 37º);

6.   Furto ou Roubo de Bens pessoais do caçador (Artº 38º);
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Artigo 33.º

Responsabilidade Civil para além do limite mínimo obrigatório 

1. Nos termos desta cobertura o presente contrato tem por objecto a garantia complementar de
responsabilidade civil, para além do montante legalmente exigido quanto à obrigação de segurar.

2. Sem prejuízo do disposto no Artigo 14.º a Seguradora que, de boa-fé e por desconhecimento da
existência de outras pretensões, liquidou a um lesado uma indemnização de valor superior à que
lhe competiria apenas fica obrigada para com os outros lesados até à concorrência da parte
restante do capital seguro.

3. Mediante convenção expressa nas Condições Particulares, pode ficar a cargo do Segurado, no
âmbito desta cobertura, uma parte da indemnização no montante que exceder o valor mínimo
obrigatório.

4. Esta franquia, que pode ser estabelecida em valor fixo ou percentual, é exclusivamente aplicável
sobre a parte da indemnização a liquidar que exceda o valor mínimo obrigatório e é oponível aos
lesados, aos seus herdeiros ou a outras pessoas com direito a indemnização, sem prejuízo do
exercício do direito de reembolso da seguradora relativamente à franquia contratada nos termos
do n.º 2. do Artigo 13.º.

Artigo 34.º

Responsabilidade Civil decorrente da prática de Tiro Desportivo

Ficam igualmente garantidas as indemnizações que possam legalmente recair sobre o Segurado,
por responsabilidade civil, em consequência de acidente ocorrido durante a prática de Tiro
Desportivo, desde que o seu exercício ocorra em locais licenciados para o efeito.

Para além das exclusões previstas no artº 5º da Parte 1 ficam igualmente excluídos os danos
resultantes:

a)  Do incumprimento das disposições legais aplicáveis à modalidade de tiro desportivo;
b)  Os causados às pessoas ao Serviço do segurado;
c) Ocorridos quando se utilizem equipamentos não homologados e/ou autorizados pelas

entidades competentes para o efeito;
d) De actos ou omissões do Segurado ou pessoa por quem este seja responsável, quando

praticados sob influência de estupefacientes, em estado de embriaguez, ou qualquer outro
que, no momento em que o evento ocorreu, o incapacitasse de entender ou de querer;

e)  De rixas, desordens, brigas e/ou tumultos.

Artigo 35.º

ACIDENTES PESSOAIS

1. DEFINIÇÕES
Para efeitos desta cobertura entende-se por:

Segurado: A pessoa cuja vida, saúde ou integridade física se segura (Pessoa Segura).

Acidente: O acontecimento fortuito, súbito e anormal, devido à Pessoal acção de causa exterior e estranha
à vontade do Segurado e que neste origine lesões corporais que possam ser clínica e
objectivamente constatadas.

Beneficiário: A pessoa singular ou colectiva a favor de quem reverte a prestação da Seguradora em caso
de morte do Segurado.

Incapacidade Temporária: A impossibilidade física e temporária, susceptível de constatação médica, de
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o Segurado exercer a sua actividade normal. Esta incapacidade divide-se em dois graus:

1.º grau - Incapacidade Temporária Absoluta -enquanto o Segurado, que exerça profissão
remunerada, se encontre na completa impossibilidade física, clinicamente
comprovada, de exercer tal profissão, e, para o Segurado que não exerça profissão
remunerada, enquanto estiver hospitalizado ou for obrigado a permanecer
acamado no seu domicílio sob tratamento médico.

2.º grau - Incapacidade Temporária Parcial - enquanto o Segurado, que exerça profissão
remunerada, se encontre apenas em parte inibido de realizar qualquer trabalho, nas
condições do parágrafo precedente, se essa situação lhe provocar diminuição dos
seus proventos.

Em relação a pessoa que não exerça profissão remunerada, este tipo de incapacidade não se
aplica, não lhe sendo, portanto, conferido direito a qualquer subsidio por incapacidade
temporária, logo que deixem de se verificar as circunstâncias que conferem direito a subsídio por
incapacidade temporária absoluta (1.º grau).

Despesas de tratamento: As despesas relativas a honorários médicos e Tratamento internamento
hospitalar, incluindo assistência medicamentosa e de enfermagem, que forem necessários em
consequência de acidente.

Despesas de repatriamento: As despesas relativas ao transporte de repatriamento clinicamente
aconselhado.

2. ÂMBITO DA COBERTURA
Nos termos das garantias expressamente contratadas nas Condições Particulares, o presente
contrato poderá abranger, no âmbito desta cobertura complementar, relativamente a acidentes
pessoais sofridos pelo Segurado no local da caça e durante o exercício da mesma, as seguintes
prestações:

2.1. Morte ou Invalidez Permanente

Morte
2.1.1. Esta cobertura garante o pagamento, aos beneficiários expressamente designados

neste contrato, do capital seguro para o efeito fixado nas Condições Particulares. 
Na falta de designação de beneficiário, o capital seguro será atribuído segundo as regras
e pela ordem estabelecida para a sucessão legitima - alíneas a) a d) do n.º 1 do Artigo
2133.º do Código Civil, salvo se, não havendo herdeiros das classes previstas nas 
alíneas a) e b), existam herdeiros testamentários.

2.1.2. O capital por Morte só é devido se a mesma ocorrer no decurso de dois anos a contar
da data do acidente.

Invalidez permanente
2.1.3. Esta cobertura garante o pagamento do capital seguro correspondente à aplicação da

Tabela de Desvalorizações, anexa a esta Apólice.
2.1.4. O capital por Invalidez Permanente só é devido se a mesma for clinicamente constatada

no decurso de dois anos a contar da data do acidente.
2.1.5. O pagamento desta indemnização, na falta de indicação expressa em contrário nas

Condições Particulares, será feito ao Segurado.
2.1.6. Mediante condição particular poderão ser adoptadas desvalorizações diferentes das que

fazem parte da Tabela anexa a esta Apólice.
2.1.7. As lesões não enumeradas na referida Tabela, mesmo de importância menor, são indemni-

zadas em proporção da sua gravidade comparada com a dos casos enumerados, sem ter
em conta a profissão exercida.

2.1.8. Se o Segurado for canhoto, as percentagens da invalidez para o membro superior direito
aplicam-se ao membro superior esquerdo e reciprocamente.
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2.1.9. Em qualquer membro ou órgão, os defeitos físicos de que o segurado já era portador, à
data do acidente, serão tomados em consideração ao fixar-se o grau de desvalorização
proveniente deste, que corresponderá à diferença entre a invalidez já existente e aquela
que passou a existir.

2.1.10.A incapacidade funcional parcial ou total de um membro ou órgão é equiparada à
correspondente perda parcial ou total.

2.1.11.Em relação a um mesmo membro ou órgão, as desvalorizações acumuladas não podem
exceder aquela que corresponderia à perda total desse membro ou órgão.

2.1.12.Sempre que de um acidente resultem lesões em mais de um membro ou órgão, a inde-
mnização total obtém-se somando o valor das indemnizações relativas a cada uma das
lesões, sem que o total possa exceder o capital seguro.

2.1.13.Os capitais seguros para esta Cobertura não são cumuláveis, pelo que, se o Segurado
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.

2.2. Incapacidade Temporária

2.2.1. No caso de Incapacidade Temporária, a Seguradora pagará o subsidio diário fixado nas
Condições Particulares, enquanto subsistir essa incapacidade e por um período não
superior a 360 dias. Este subsidio diário só é devido se a incapacidade for clinicamente
constatada no decurso de 180 dias a contar da data do acidente.

2.2.2. No caso de Incapacidade Temporária Absoluta (1.º grau), a Seguradora pagará, durante
o período máximo de 180 dias, a indemnização diária fixada nas Condições Particulares.
Esta indemnização é devida a partir do dia imediato ao da assistência clínica.

2.2.3. No caso de Incapacidade Temporária Parcial (2.º grau), a Seguradora pagará durante o
período máximo de 360 dias a contar do dia imediato ao da assistência clínica (ou
durante os 180 dias imediatos àquele em que tenha terminado a Incapacidade
Temporária Absoluta), uma indemnização até metade do fixado nas Condições
Particulares para a Incapacidade Temporária Absoluta, com base na percentagem de
incapacidade fixada por um médico designado pela Seguradora.

2.2.4. A Incapacidade Temporária Absoluta (1.º grau), converte-se em Incapacidade Temporária
Parcial (2.º grau) em qualquer das seguintes circunstâncias:
a) Quando o Segurado que exerça profissão remunerada, embora não completamente

curado, se não encontre já absolutamente impossibilitado de exercer a sua profissão;
b) Quando, embora subsistindo as causas que deram origem à Incapacidade Temporária

Absoluta, tenha decorrido o prazo de 180 dias fixados no n.º 2.2.2.

2.3. Despesas de Tratamento e Repatriamento

2.3.1. A Seguradora procederá ao reembolso das despesas necessárias para o tratamento das
lesões sofridas, bem como, das despesas de repatriamento.

2.3.2. O reembolso será feito a quem demonstrar ter pago as despesas, contra a entrega da
documentação comprovativa.

2.4.Despesas de Funeral

2.4.1. A Seguradora procederá ao reembolso das despesas com o funeral do Segurado.
2.4.2. O reembolso será feito a quem demonstrar ter pago as despesas, contra entrega da

documentação comprovativa.

3. EXCLUSÕES
Ficam expressamente excluídos da cobertura de Acidentes Pessoais:

a) Hérnias de qualquer natureza, lumbagos, roturas ou distensões musculares;
b) Implantação ou reparação de próteses ou ortóteses;
c) Acidentes ou eventos que produzam unicamente efeitos psíquicos.
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4. LIMITES DE IDADE
A cobertura definida neste artigo não abrangerá pessoas com idade inferior a 14 anos ou superior
a 70 anos, salvo convenção expressa em contrário.

Artigo 36.º

ESPINGARDAS, ARCO E FLECHA, BESTA OU VIROTÃO

1. Esta cobertura garante o pagamento da reparação ou de uma indemnização por danos em
espingardas, arco e flecha, besta ou virotão, propriedade do segurado e identificadas nas
Condições Particulares, em consequência de quebra, explosão ou roubo ocorridos no local da
caça e durante o exercício da mesma.

2. Esta cobertura é extensiva aos danos ocorridos durante o seu transporte, de ou para o local da
caça, em qualquer meio de transporte desde que tais danos sejam consequência de Acidente
com o meio de transporte utilizado.   

3. O roubo isolado do equipamento só fica garantido se o mesmo se encontrar no interior da
bagageira do veículo (não visível do exterior) e desde que se prove ter havido arrombamento ou
roubo total do veículo.

4. A Seguradora tem a faculdade de optar pela reparação ou restauro dos objectos sinistrados, ou
por indemnização pelo valor dos prejuízos.

5. O Tomador do Seguro/Segurado deverão, sob pena de responderem por perdas ou danos,
participar imediatamente às autoridades o roubo dos bens abrangidos por esta Cobertura.

6. Ao valor a indemnizar ao abrigo desta cobertura será deduzida a franquia estipulada nas Condi-
ções Particulares.

Artigo 37.º

CÃES DE CAÇA

1. Esta cobertura garante o pagamento de uma indemnização por morte ou ferimento dos cães de
caça pertencentes ao Segurado, identificados nas Condições Particulares, em consequência de
disparos efectuados pelo segurado, no local da caça e durante o exercício da mesma.

2. No caso de ferimentos, a indemnização restringe-se às despesas com o tratamento e/ou
internamento, até ao valor seguro do cão sinistrado.

Artigo 38.º
EXCLUSÕES

1. Sem prejuízo das exclusões específicas de cada cobertura e das constantes no Artigo 5.º, ficam
também excluídos os seguintes danos:

a) Causados ao cônjuge (ou pessoa que viva em união de facto com o Segurado), ascendentes
e descendentes ou pessoas que com ele coabitam ou vivam a cargo do Segurado;

b) Decorrentes de acordo ou contrato particular, na medida em que a mesma exceda a
responsabilidade a que o Segurado estaria obrigado na ausência de tal acordo ou contrato.

c) Causados por acidentes ocorridos com veículos que, nos termos da lei, devam ser objecto
de seguro obrigatório de Responsabilidade Civil.

2. Sem prejuízo do disposto no Artigo 21.º o presente contrato não garante também os danos
decorrentes de:
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a) Qualquer infracção às leis e/ou regulamentos de caça;
b) Actos ou omissões dolosas do Segurado ou de pessoa por quem este seja legalmente 

responsável;
c) Rixas, desordens, embriaguez ou uso de estupefacientes fora de prescrição médica.

Artigo 39.º

ASSISTÊNCIA AO CAÇADOR

1. DEFINIÇÕES

Seguradora: Liberty Seguros, S.A. 

Segurado: O subscritor da apólice (Pessoa Segura).

Acidente corporal: Qualquer acontecimento fortuito, súbito e natural, devido Corporal a acção de uma
causa exterior e estranha à vontade do e que neste origine lesões corporais.

Doença: Toda a alteração súbita e imprevisível da saúde, confirmada por uma autoridade médica, que
obrigue o Segurado a tratamento urgente em estabelecimento hospitalar ou em regime domiciliário.

Serviço de Assistência: Aide Assistência, Seguros y Reaseguros, S.A. 

2. ÂMBITO TERRITORIAL E DURAÇÃO
O seguro é válido em Portugal e em Espanha, a mais de 20 km do domicílio habitual do Segurado.
A duração fica ligada à do Seguro de Caçadores de que é complementar.

3. VALIDADE
Para poder beneficiar das garantias, o Segurado tem de ter o seu domicílio em Portugal, residir
habitualmente nele, e o tempo de permanência fora do mesmo não poderá exceder 60 dias por
viagem ou deslocação.

4. GARANTIAS DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS E SUAS BAGAGENS
Estas garantias são válidas em Portugal, a mais de 20 km do domicílio habitual do Segurado, 
(nos Açores e Madeira a mais de 10 km) excepto para a garantia descrita no número 4.5. “Gastos
Médicos”; e todas elas em Espanha continental.

4.1. Transporte sanitário de feridos ou doentes
No caso da Pessoa Segura adoecer ou for vítima de um acidente, a Seguradora tomará a seu
cargo:

4.1.1. As despesas de transporte em ambulância até à clínica ou hospital mais próximo;
4.1.2. O controlo, através da sua equipa médica, em contacto com o médico assistente da

Pessoa Segura ferida ou doente, para determinar as medidas convenientes ao melhor
tratamento a seguir e o meio mais adequado a utilizar numa eventual transferência para
outro centro hospitalar mais apropriado ou até ao seu domicílio,

4.1.3. O custo desta transferência, pelo meio de transporte mais adequado, do ferido ou
doente, até ao centro hospitalar prescrito ou até ao seu domicílio habitual.
Se o Segurado for transferido para centro hospitalar distante do seu domicílio, a Segura-
dora encarrega-se igualmente da sua oportuna transferência até ao mesmo.
Os meios de transporte a utilizar face à urgência e à gravidade do caso, serão definidos
pela equipa médica do Serviço de Assistência.

4.2. Transporte ou repatriamento de acompanhantes
Tendo havido repatriamento ou transporte do Segurado por motivo de doença ou acidente,
em conformidade com a alínea a), e que tal facto impeça aos acompanhantes o regresso ao
domicílio, pelo meio inicialmente previsto, a Seguradora suportará as despesas de transporte
para regresso dos mesmos até ao seu domicílio ou até onde esteja hospitalizado o Segurado
transportado ou repatriado.
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4.3. Regresso antecipado do segurado por motivo de falecimento de um familiar
Se, no decurso de uma viagem a Espanha, falecer em Portugal o cônjuge, ou ascendente ou
descendente em primeiro grau, ou irmão do Segurado, e no caso de o meio utilizado para a sua
viagem não lhe permitir a sua antecipação, a Seguradora suportará as despesas de transporte
até ao local do enterro do familiar em Portugal e eventualmente os gastos de regresso ao local
onde se encontrava, se necessitar de prosseguir a sua viagem ou recuperar o seu veículo.

4.4. Bilhete de ida e volta para um familiar e despesas de hotel
Quando o Segurado se encontre hospitalizado em consequência de acidente, a mais de 100
km do seu domicílio, e o seu internamento se preveja de duração superior a 5 dias a Segura-
dora porá à disposição de um seu familiar um bilhete de ida e volta para a sua visita,
suportando igualmente as despesas de estadia do familiar num hotel, até ao limite de € 49,88
por dia, no total máximo de € 498,80.

4.5. Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de hospitalização no estrangeiro
Se, em consequência de doença ou acidente, o Segurado necessitar de assistência médica,
cirúrgica, farmacêutica ou hospitalar, a Seguradora suportará, até ao limite de € 2.494: 

4.5.1. as despesas e honorários médicos e cirúrgicos;
4.5.2. os gastos farmacêuticos prescritos pelo médico;
4.5.3. as despesas de hospitalização.

4.6. Despesas com prolongamento de estadia em hotel, no estrangeiro
Tendo sido accionada a garantia descrita no número 4.5., de pagamento de despesas
médicas, a Seguradora suportará até ao limite de € 49,88 por dia, no máximo total de €

498,80, as despesas com prolongamento de estadia do Segurado num hotel, depois da
hospitalização e por prescrição médica.

4.7. Transporte ou repatriamento do falecido e acompanhantes
A Seguradora encarregar-se-á de todas as formalidades a efectuar no local do falecimento do
Segurado, bem como do seu transporte ou repatriamento até ao local de enterro em Portugal.

No caso dos acompanhantes no momento do falecimento não poderem regressar pelos
meios inicialmente previstos, a Seguradora suportará as despesas de transporte para o
regresso das mesmas até ao local do enterro ou até ao seu domicílio habitual em Portugal.

4.8. Procura e transporte de bagagens e/ou objectos pessoais
No caso de roubo de bagagens e/ou objectos pessoais, a Seguradora assistirá, se requerido,
o Segurado na respectiva participação. Tanto neste caso como no da perda ou extravio dos
ditos pertences, caso encontrados, a Seguradora encarregar-se-á da sua entrega ao Segurado.

4.9. Transmissão de mensagens urgentes
A Seguradora encarregar-se-á de transmitir as mensagens urgentes de que seja encarregada
pelo Segurado, resultantes da ocorrência de algum acontecimento coberto pelas presentes
garantias.

4.10. Adiantamento de fundos no estrangeiro
No caso do Segurado, por motivo de força maior, necessitar de fundos para fazer face a
despesas imediatas e inadiáveis, a Seguradora garante o avanço daqueles fundos até ao
limite máximo de € 498,80. Em caso de Roubo é indispensável a prévia denuncia às
autoridades competentes do pais em que se deu a ocorrência. Simultaneamente com o
adiantamento dos fundos deverá o Segurado assinar documento de reconhecimento de
divida ou prestar garantia bastante a estabelecer pela Seguradora.

5. DEFESA E RECLAMAÇÃO JURÍDICA NO ESTRANGEIRO

5.1. Assistência jurídica
5.1.1. A Seguradora compromete-se, até ao limite de € 2.494, a assegurar a defesa do

Segurado perante qualquer tribunal, se ele for acusado de homicídio involuntário ou de
ofensas corporais involuntárias, dano culposo e infracção às leis da caça.
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5.1.2. A Seguradora garante igualmente a protecção jurídica tendente à reclamação da
reparação pecuniária dos danos corporais e/ou materiais sofridos pelo Segurado, desde
que resultem de um acidente de caça e desde que sejam da responsabilidade de uma
pessoa diferente do Segurado;
Competirá à Seguradora dirigir todas as diligências, negociações e procedimentos,
escolher os seus peritos, médicos, conselheiros, advogados, etc.
O Segurado poderá, no entanto, associar peritos ou conselheiros da sua escolha, com
despesas a seu cargo.

5.1.3. A Seguradora não intentará acção judicial ou não recorrerá de uma acção judicial quando:
- considerar que tal não apresenta suficientes probabilidades de sucesso;
- por informações obtidas, o terceiro considerado responsável seja insolvente;
- o valor dos prejuízos não exceder a importância fixada nas Condições Particulares;
- considerar justa e suficiente a proposta feita pelo terceiro.
O Segurado pode, no entanto, em todos os casos, intentar ou prosseguir a acção as
expensas suas. Se vier a ganhar, a Seguradora reembolsá-lo-á do montantes das
despesas legitimamente efectuadas.

5.2. Avanço de cauções penais
A Seguradora prestará as cauções penais que sejam exigidas ao Segurado, para garantir as
custas processuais em procedimento criminal que contra ele seja movido, em consequência
de acidente de caça, até ao limite de € 2.494.

Prestará, ainda a título de adiantamento, e até ao limite de € 4.988, a caução que seja exigida
para garantia da sua liberdade provisória ou comparência no julgamento. Esta importância
será reembolsada à Seguradora logo após a sua restituição pelo tribunal.

Simultaneamente com a prestação da caução por parte da Seguradora, deverá o Segurado
assinar documento de reconhecimento de divida ou prestar garantia bastante para o caso de
ser quebrada ou perdida a caução.

6. EXCLUSÕES

6.1. De carácter geral
Não ficam garantidas por este contrato as prestações que não tenham sido solicitadas à
Seguradora e que não tenham sido efectuadas com o seu acordo, excepto nos casos de
força maior ou impossibilidade material demonstrada.

6.2. Relativamente às pessoas seguras
Não são igualmente da responsabilidade da Seguradora as prestações resultantes de:
- despesas médicas, cirúrgicas e de hospitalização em Portugal;
- doenças e lesões pré-existentes;
- morte por suicídio ou doença ou lesões da sua tentativa causadas intencionalmente pelo

titular a si próprio, assim como as que derivam de acções criminais do titular, directa ou
indirectamente;

- tratamento de doenças ou estados patológicos provocados por intencional ingestão de
tóxicos (drogas), álcool, narcóticos ou utilização de medicamentos sem prescrição médica;

- despesas com próteses, óculos, lentes de contacto, bengalas e similares e qualquer tipo de
doença mental;

- gastos com o enterro ou cerimónia fúnebre.

Artigo 40.º

FURTO OU ROUBO DE BENS PESSOAIS DO CAÇADOR

1. Esta cobertura garante o pagamento de uma indemnização por danos em consequência do furto
ou roubo dos bens pessoais do Segurado, identificados nas Condições Particulares.
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2. A cobertura só funciona se o furto ou roubo ocorrer no local da caça durante o exercido da
mesma e desde que os bens se encontrem em local (veículo ou habitação) devidamente fechados
à chave ou protegidos de forma equivalente.

3. E condição indispensável para que a Seguradora assuma responsabilidade ao abrigo desta
Condição Especial, que o furto ou roubo seja previamente participado às autoridades.

4. Em caso de sinistro, o Segurado suporta a franquia estipulada nas Condições Particulares.

5. Não fica coberto o furto ou roubo em consequência de actos dolosos ou negligência cometidos
pelo Segurado, seus familiares ou por pessoas por quem seja civilmente responsável.

11. REDUÇÃO OU EXTINÇÃO DE COBERTURAS, VALOR SEGURO, 
COEXISTÊNCIA DE CONTRATOS E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

11.1. Redução ou extinção de cobertura

Artigo 41.º

1. O Tomador do Seguro pode a todo o tempo reduzir ou retirar do contrato as coberturas
facultativas, mediante comunicação escrita à Seguradora com a antecedência mínima de 30 dias
em relação à data em que a redução ou extinção produzem efeitos.

2. Relativamente à cobertura de responsabilidade civil a redução não poderá conduzir a valor inferior
ao mínimo fixado legalmente.

3. Em caso de redução ou extinção por iniciativa do Tomador do Seguro, a Seguradora poderá reter,
para fazer face aos custos fixos, 50% do prémio correspondente ao tempo não decorrido.

11.2. Valor seguro

Artigo 42.º

1. A responsabilidade da Seguradora é sempre limitada à importância máxima (capital seguro) para
o efeito indicada pelo Tomador do Seguro para cada cobertura e fixada nas Condições
Particulares e aos valores expressamente indicados no Art.º 31.º “Assistência ao Caçador”.

2. Excepto para a garantia obrigatória consagrada nesta apólice, após a ocorrência de um sinistro,
o capital seguro ficará, até ao vencimento do contrato, automaticamente reduzido do montante
correspondente ao valor da indemnização atribuída, sem que haja lugar a estorno de prémio, a
não ser que o Tomador do Seguro pretenda reconstituir o capital seguro e a Seguradora o aceite
mediante cobrança do prémio complementar correspondente.

11.3. Coexistência de contratos

Artigo 43.º

É aplicável às coberturas facultativas o disposto no Artigo 15.º, com excepção da cobertura de
Morte ou Invalidez Permanente.

11.4. Remissão

Artigo 44.º

Em tudo o que não contrarie as disposições contidas nesta Parte, são aplicáveis as condições
contratuais constantes da Parte I da presente apólice.
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TABELA DE INVALIDEZ PERMANENTE
ANEXO das condições Gerais Apólice 
de acordo Art.º 27.º, ponto 2.1.3.

Os graus de invalidez expressam-se em percentagem com respeito à invalidez total, sendo os
seguintes:

- Perda ou inutilização de ambos os braços ou ambas as mãos ou de um
braço e uma perna, ou de um braço e um pé, ou de ambas as pernas ou de
ambos os pés ............................................................................................................................................................ 100 %

- Alienação mental incurável que exclua qualquer trabalho ........................................... 100 %
- Paralesia completa ................................................................................................................................................ 100 %
- Cegueira absoluta ................................................................................................................................................. 100 %
- Perda completa da visão de um olho ................................................................................................ 130 %
- Surdez completa ...................................................................................................................................................... 160 %
- Surdez completa de um ouvido ............................................................................................................... 115 %

Perda ou inutilização absoluta: Dir. Esq.
- do braço ou da mão .................................................................................................................... 60 % 50 %
- do dedo polegar .............................................................................................................................. 22 % 18 %
- do dedo indicador .......................................................................................................................... 15 % 12 %
- do dedo médio ................................................................................................................................. 10 % 8 %
- de um dos restantes dedos da mão ........................................................................... 8 % 6 %
- de uma perna acima do joelho .......................................................................................... 50 % 50 %
- de uma perna à altura por debaixo do joelho ....................................................... 40 % 40 %
- de um pé ................................................................................................................................................ 35 % 35 %
- do dedo grande do pé .............................................................................................................. 8 % 8 %
- de um dos restantes dedos do pé ................................................................................ 3 % 3 %
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