Fraternidade de Nuno Álvares

Escuteiros Adultos

Direção Nacional

De: Direção Nacional
Para: Direções Regionais e de Núcleo
Assunto: Seguro de Acidentes Pessoais
Prezados Irmãos Escutas,
É com grande prazer que após negociação com o Corretor de Seguros Medipom, informamos que foi
possível estabelecer com a Seguradora Real uma cobertura de Acidentes Pessoais, para os nossos
Associados.
As condições que anexamos, são iguais às praticadas para o CNE – Corpo Nacional de Escutas, pelo que
deixa de se colocar a situação de quando participarmos em ações do CNE, termos de efetuar o respetivo
seguro, até aqui exigido.
A apólice tem o seu início em 01 de Abril de 2008 e vigora por um ano e seguintes, numa primeira fase
de adesão voluntária.
Para aderir este ano ao seguro, basta preencher o boletim de adesão abaixo indicado, recortando-o e
fazendo a sua entrega à Direção Nacional, acompanhado do respetivo pagamento.
Nos anos seguintes deverá o respetivo valor ser incluído aquando do envio do Censo anual.
Sem outro assunto de momento, apresentamos as nossas cordiais e Fraternas Saudações Escutistas,
Alerta para Servir
Jorge Caria
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SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
QUADRO DE COBERTURAS
Seguradora: Real Seguros
Coberturas e Valores Seguros:

Pessoas Seguras:
Associados da FNA -Fraternidade de Nuno Álvares
Limites de idade:
• Até aos 65 anos, sem restrições;
• Mais de 65 anos, é obrigatório o preenchimento de um questionário de saúde;
• Com mais de 70 anos e até aos 75 anos têm apenas a cobertura de morte com um
capital de 50 000.00 Euros.
• Com mais de 75 anos cessa a cobertura de Morte e são retirados da apólice.
O presente seguro destina-se a dar cobertura aos acidentes ocorridos com as pessoas
seguras cujos nomes devem constar em relação anexa à apólice, por motivo das suas
atividades escutistas, compreendendo o risco da viagem de ida e regresso a suas casas.
As deslocações ao estrangeiro das Pessoas Seguras garantidas pela apólice, terão que
antecipadamente ser comunicadas à Seguradora.
Exclusões:
Além das exclusões constantes das condições Gerais anexas, não se consideram
abrangidos por esta apólice os acidentes resultantes de:
Competições desportivas alheias ao Segurado. Prática de Alpinismo Utilização de Armas
de Fogo Condução de Veículos por pessoa não habilitada
Prémio Total Anual, por participante: 15,00 Euros
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