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LIBERTY VELA

Flexibilidade

Garante um período de navegação definido;

Permite a contratação das coberturas valorizadas pelo Cliente;

Permite opção de franquia 0%

Vantagens do 
Seguro Liberty 
Vela

O Liberty Vela é um Seguro de Embarcações Particulares de Recreio 
que garante os danos de Pequenas é Medias Embarcações à Vela, 
dos respectivos ocupantes, bem como danos causados a terceiros.

O Liberty Vela destina-se exclusivamente a embarcações à vela, 
sejam elas denominadas por embarcações à vela clássica ou 
embarcações à vela ligeira.

O Liberty Vela assegura as seguintes coberturas:

• Responsabilidade Civil

• Danos na Embarcação

• Roubo da Embarcação

• Gastos de Salvamento

• Acidentes Pessoais – Ocupantes

• Assistência a Embarcações de Recreio

Sendo um seguro extremamente completo, é igualmente um seguro 
muito competitivo e inovador, integrando garantias que aumentam o 
valor da nossa oferta e o grau de protecção para o Cliente:

-Garantia sem custo adicional  da extensão territorial a Espanha;

- Garantia sem custo adicional da Participação em Regatas;

-Tarifação sem agravamento para embarcações com mais de 10 anos

-Tarifação sem agravamento para embarcações com casco de 
madeira

Descrição do 
Produto
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Responsabilidade Civil 
Coberturas e 
Garantias

Serviço de Assistência às Pessoas e Embarcações

Assistência 24 horas;

Repatriamento de pessoas e bagagens;

Envio de Skipper;

Assistência médica em Portugal e no estrangeiro.

Elevada Competitividade da Solução

Tarifação única para a Responsabilidade Civil;

Protecção em Regatas 

Sem custos Adicionais por Participação em Regatas;

Vantagens do 
Seguro Liberty 
Vela (cont.)

42,55€

Responsabilidade Civil 250.000€

Extensão Territorial a Espanha, 
incluído capital RC de 337.000€

Barcos à Vela
Independentemente do valor da 
Embarcação.

Prémio Total Anual Cobertura de 
Responsabilidade Civil

Embarcação
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Danos na Embarcação + Roubo Embarcação 

* taxas totais a incidir sobre o valor da embarcaçã o

Mediante a contratação da garantia complementar Danos na
Embarcação , a Seguradora garante ao Segurado a Indemnização 
pelas perdas e danos sofridos pela embarcação segura em 
consequência de um sinistro marítimo, fluvial ou lacustre causado por:

Coberturas e 
Garantias

Mediante a contratação da garantia RC ficam garantidas as 
Obrigações de indemnização decorrentes, da Responsabilidade Civil 
Extra-Contratual que, em consequência de danos patrimoniais e não 
patrimoniais devido a lesões, corporais e/ou materiais causadas a 
terceiros, possam ser imputadas:
- ao Segurado, proprietário e/ou co-proprietário da embarcação;
- à pessoa que exerça o governo e/ou condução da embarcação, 
desde que devidamente autorizada pelo proprietário e devidamente 
habilitado;
- à pessoa que, na prática de ski aquático esteja a ser rebocada pela 
embarcação.
A garantia do seguro compreende a responsabilidade civil perante
terceiros não transportados na embarcação e também os
transportados gratuitamente incluindo o esquiador rebocado.

Coberturas e 
Garantias

5,73 %oDe 20.001 € a 30.000 €

5,07 %oDe 30.001 € a 40.000 €

6,39 %oDe 10.001 € a 20.000 €

4,41 %o
De 50.001 a 125.000 €

4,72 %oDe 40.001 € a 50.000 €

7,50 %oAté 10.000 €

De 125.001 a 250.000 €

Barcos à Vela *Valor da Embarcação
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- borrasca, naufrágio, submersão, varação, tempestades, fenómenos 
da natureza, choque ou colisão, abalroamento, encalhe e, em geral, 
todos os acidentes ou riscos de mar, rios, correntes navegáveis, 
lagos, albufeiras, portos, docas e estuários;
- incêndio e ou explosão;
- quebra do cabo da grua ou guincho ou avaria eléctrica e/ou
mecânica nesses aparelhos durante as operações de colocar e retirar 
a embarcação da água e/ou outros acidentes decorrentes
directamente dessas operações.
Ficam igualmente garantidos, quando a embarcação se encontrar 
em terra, as perdas ou danos por ela sofridos durante o seu reboque,
em consequência de acidente de viação do veículo rebocador por 
choque, colisão, capotamento, descarrilamento, quebra da lança de 
reboque, abatimento de estradas, pontes e túneis e aluimento de 
terras;
Ficam ainda garantidos, quando a embarcação se encontrar 
guardada em edifício construído de materiais incombustíveis ou em
estaleiros vedados e cujos acessos estejam devidamente
protegidos, as perdas ou danos sofridos pela embarcação em 
consequência de Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Actos de
vandalismo. 

A contratação da Cobertura de Roubo da Embarcação garante a 
indemnização pelas perdas e danos causados aos bens objecto do 
seguro em consequência de Roubo da Embarcação, consumado ou 
tentado, desde que a mesma se encontre:
a) em navegação;
b) fundeada ou ancorada numa doca;
c) em garagem, armazém ou outro edifício similar;
d) em instalações de clube náutico e/ou estaleiro vedado e cujos 
acessos estejam devidamente protegidos.

Ficam garantidos:
- o casco da embarcação, e os instrumentos de navegação que se 
encontrem fixos ao casco;

Coberturas e 
Garantias
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Gastos de Salvamento

A cobertura Gastos de Salvamento garante ao Segurado, até ao 
montante fixado na Condições Particulares, o reembolso dos gastos 
de assistência e salvamento que o mesmo seja obrigado a realizar, 
com finalidade de evitar ou tentar obstar a um sinistro iminente de 
risco de mar, fluvial ou lacustre, ou minimizar os prejuízos decorrentes 
de qualquer sinistro coberto pela apólice.

Coberturas e 
Garantias

- as peças não fixas ao casco, tais como os acessórios pertences, 
expressamente declarados nas Condições Particulares, desde que se 
encontrem fechados à chave, com protecção eficaz contra roubo e 
haja no local vestígios inequívocos de violação;
- o reembolso dos gastos razoavelmente efectuados pelo Segurado, 
com o acordo da Seguradora, visando a recuperação da embarcação;
- os danos que sofram os bens seguros durante o tempo em que a 
embarcação se encontre em poder de pessoas estranhas, em 
consequência do Roubo.

Coberturas e 
Garantias

De 50.001 € a 125.000 €

De 20.001 € a 30.000 €

De 30.001 € a 40.000 €

De 10.001 € a 20.000 €

157,50 €

De 40.001 € a 50.000 €

31,50 €

Até 10.000 €

De 125.001 a 250.000 €

Barcos à Vela Valor da Embarcação
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Acidentes Pessoais

A Garantia de Acidentes Pessoais garante a indemnização pelas 
lesões corporais sofridas pelas Pessoas Seguras em consequência 
de acidente ocorrido com a embarcação segura.

Por Morte
Se do acidente resultar a morte de qualquer Pessoa Segura, 
imediatamente ou no decurso de dois anos a contar da data da 
ocorrência do acidente, a Seguradora pagará a indemnização para
o efeito fixada nas Condições Particulares.

Por Invalidez Permanente
No caso de invalidez permanente sobrevinda a qualquer Pessoa
Segura no decurso de dois anos a contar da data de ocorrência do
acidente, a Seguradora, após verificação clínica definitiva da 
invalidez, pagará uma percentagem do capital fixado nas Condições 
Particulares correspondente ao grau de desvalorização sofrida.

Por Despesas de Tratamento
A Seguradora indemnizará as despesas efectuadas, desde que
devidamente comprovadas, resultantes de tratamento médico, 
cirúrgico e de enfermagem, incluindo assistência medicamentosa e 
internamento hospitalar, que forem necessários em consequência de 
Acidente sofrido por qualquer das Pessoas Seguras, até ao limite do
capital fixado nas Condições Particulares.

Coberturas e 
Garantias

1.500 €500 €Despesas de 
Tratamento

3,16 €1,58 €Preços por Pessoa

15.000 €5.000 €Morte e Invalidez 
Permanente

Nível 2Nível 1Cobertura
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Assistência Embarcação

Mediante a contratação desta garantia complementar, ficam 
garantidas as seguintes prestações:

A) Garantias de Assistência às Pessoas Seguras

1. Despesas médicas e hospitalares no estrangeiro

2. Transporte ou repatriamento sanitário de feridos e doentes

3. Acompanhamento da Pessoa Segura hospitalizada

4. Bilhete de transporte de ida e volta para um familiar e respectiva

estadia

5. Prolongamento de estadia em hotel

6. Transporte ou repatriamento das Pessoas Seguras

7. Transporte ou repatriamento de falecidos e das Pessoa Seguras
Acompanhantes

8. Regresso antecipado

9. Transmissão de mensagens

Coberturas e 
Garantias

De 50.001 € a 125.000 €

De 20.001 € a 30.000 €

De 30.001 € a 40.000 €

De 10.001 € a 20.000 €

De 40.001 € a 50.000 €

13,60 €

Até 10.000 €

De 125.001 a 250.000 €

Barcos à Vela Valor da Embarcação
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10. Roubo da embarcação e de bagagens

11. Avanço de fundos no estrangeiro

B) Garantias de Assistência à Embarcação e seus Ocup antes

12. Envio de peças de substituição

13. Gastos de recolhas em consequência de avaria ou acidente

14. Envio de Skipper ou tripulação

15. Despesas de estadia em hotel a aguardar a reparação da 
embarcação

16. Transporte ou repatriamento dos ocupantes da embarcação 
acidentada, avariada ou roubada

17. Regresso de bagagem

18. Envio de veículo de reboque para o transporte ou repatriamento 

da embarcação segura

19. Defesa e reclamação jurídica

20. Avanço para cauções penais no estrangeiro

Coberturas e 
Garantias
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Período de Navegação (Aplicável a Todas as Coberturas ou Apenas 
RC)

☼ Até 30 Dias Ano : desconto de 25% s/ Prémio da Cobertura 
Limitada a 30 dias/ano

☼ Até 60 Dias Ano : desconto de 15% s/ Prémio da Cobertura 
Limitada a 60 dias/ano

☼ Até 120 Dias Ano : desconto de 10% s/ Prémio da Cobertura 
Limitada a 120 dias/ano

☼ Mais do que 120 Dias Ano: Prémio de Tarifa

Descontos 
Aplicáveis

Valor a Segurar
O valor a segurar será o declarado pelo Segurado e deverá
corresponder ao valor de aquisição da embarcação (valor venal), 
incluindo os seus Pertences e Extras, sendo necessário o envio de 
uma lista pormenorizada com os respectivos objectos e seus valores.

Ocupantes
O número máximo de Ocupantes que a embarcação pode transportar 
é o que consta do Livrete da Embarcação.

Serviço de Assistência às Pessoas e Embarcações
Assistência 24 horas: 808505542
+351 213102456

Procedimentos


