
Manual de Procedimentos Activação do Seguro Desportivo 
MMA 

 
APÓLICE N.º 11071715 
VICTORIA – Seguros 
 
Participação de Sinistro – Para activação do seguro 
Preencher dados em falta e assinar. 
Devolver a esta entidade para validação final. 
Poderá ser entregue num balcão da Vitória Seguros ou enviada por correio electrónico ao 
mediador; 
 
Boletim de Exame 
Preencher e pedir junto do hospital/médico relatório e remeter à Vitória Seguros ou através do 
mediador. 
 
Boletim de Alta 
Preencher quando terminar todos os tratamentos e entregar na Vitória Seguros ou através do 
mediador. 
 
Considerando que é uma apólice contra reembolso, deverá entregar todos os comprovativos 
originais de despesas (faturas e recibos), junto da companhia ou através do mediador e será 
ressarcido do valor correspondente. 
 
O valor da franquia é de 175,00€, que será sempre descontado ao valor das despesas 
apresentadas. 
O pagamento da franquia é da responsabilidade dos sinistrados ou dos Pais, dos encarregados 
de educação ou dos seus tutores (enquanto menores de idade). 
 
Para qualquer esclarecimento poderá contactar o mediador de seguros, que se informa: 
 
O.M.V.F Seguros 
Sr. Oswaldo Fernandez 
Tel: 289 393 725 
Tlm: 917 277 254 
E-mail: oswaldo@omvf-seguros.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:oswaldo@omvf-seguros.com


CONDIÇÕES PARTICULARES DA APÓLICE N.º 11071715 
 

Garantias Cobertas, Valores Seguros e Franquias 
 

Garantias Cobertas 
 

Principais 
Morte 28.530,00€ 
Invalidez Permanente 28.530,00€ 
Despesas de Funeral 2.290,00€ 
 
Complementares 
Despesas de Tratamento e Repatriamento 4.500,00€ 
 
Declarações e Cláusulas Particulares 
 
Seguro não-Contributivo 
 
Garantias, Valores Seguros e Franquias 
 
As Garantias, Valores Seguros e Franquias estão definidas por pessoa segura. 
 
Beneficiários em Caso de Morte 
 

Herdeiros Legais das Pessoas Seguras, salvo declaração em contrário em poder da 
VICTORIA-Seguros, S.A. 

 
Declarações e Cláusulas Particulares 
 
Modalidade – Seguro Desportivo 
Diploma – Dec Lei 10/2009, 12 de Janeiro 
 
Âmbito Territorial – Território Nacional ou Internacional 
 
Actividade – Prática desportiva federada 
Desporto: 
Luta Greco-Romana / MMA (Mixed Martial Arts) 
LUTA OLIMPICA 
 
Pessoas Seguras: 
As que fazem parte da listagem nominal a enviar a Victoria Seguros com a devida 
antecedência, onde conste a seguinte informação: Nome, Data de Nascimento, NIF e escalão 
 
Idade Limite de Permanência – 75 Anos 
Mais se declara que existe uma franquia por pessoa e por sinistro no valor de 175,00 euros na 
cobertura Despesas de Tratamento. 
Mais se declara que a franquia aplicável na cobertura de invalidez permanente é de 20%. 
Sinistro: 
Em caso de sinistro o Tomador do Seguro enviará ao Segurador, juntamente com a 
participação de sinistro, prova em como a Pessoa Segura sofreu o acidente no local de risco e 
no âmbito deste contrato a qual deverá ser feita através da indicação de eventuais 
testemunhas ou de declaração da entidade que prestou os primeiros socorros no local do 
sinistro. 



Cúmulo: 
Em caso de sinistro o cúmulo máximo indemnizável é de 100.000,00 euros. 
Mais se declara que o presente contrato tem prémio total mínimo não estornável de 1.125,00 
euros. 
Mais se declara que no presente contrato o capital da Garantia de Despesas de Tratamento e 
Repatriamento é mais exactamente EUR 4.590,00. 
 
 

 


