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Para os fins convenientes, informa-se todos os Clubes e demais interessados, do seguinte:

SEGURO - AUMENTO DA COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS
Consciente da necessidade de alguns Clubes filiados terem a possibilidade de efetuar um complemento ao
seguro celebrado, a Direção da AFL providenciou junto da seguradora, que apresentou as seguintes
questões e opção:
Questão 1 - cobertura na existência de uma 2ª lesão de um mesmo atleta.
O capital disponibilizado pelo contrato de seguro, pelo resultado da própria lei que o rege é por
atleta/sinistro, ou seja, um determinado sinistro pode ter mais que um lesionado que cada um tem o seu
próprio capital a cada sinistro. Um segundo sinistro terá por este princípio sempre direito a novo capital
para despesas médicas. Se no passado este princípio não se verificava nos contratos desses clubes
estaria a haver uma interpretação abusiva da própria lei do seguro desportivo.
Questão 2 - Existe a possibilidade dos clubes poderem ter nos seus seguros um segundo nível de um
capital para despesas médicas de aumentando de 5.000€ para 7.500€.
Nesse caso o prémio por escalão terá um aumento.
Duas questões fundamentais:
I) O aumento de capital terá de ser subscrito para todos os atletas do Clube pelo princípio da
universalidade da garantia. Não é aceite subscrição para um determinado escalão etário em detrimento
de outro.
II) O recibo que terá origem neste acréscimo de prémio assim como a sua subscrição terá de ser feita
por intermédio da seguradora e não no ato da inscrição.
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pela SABSEG Desporto Seguro – Sr. Manuel Guerreiro
Telm.910555373.
O preço a adicionar a cada escalão etário é:

Jogadores

Sobre-prémio

Seniores

Euro. 7,20

Juniores

Euro. 6,50

Juvenis

Euro. 6,00

Iniciados

Euro. 5,00

Infantis

Euro. 3,50

Benjamins, Traquinas e Petizes

Euro. 2,50

Pel’ A Direcção da A.F.L.
O Diretor Executivo
(José Manuel Ribeiro)

