
APOLICE Nº. 96.00053975 –ACIDENTES PESSOAIS - ESCOLAR 

 
 
A companhia de Seguros Açoreana garante a cobertura dos 
acidentes sofridos pelos alunos da Faculdade Belas Artes 
Universidade Lisboa, durante a atividade escolar. 
 
1. O Seguro é válido durante o ano letivo de 2015/2016, 

com inicio a 1 de Setembro de 2015 e termo a 31 agosto 
de 2016. 

 
2. As coberturas do seguro são as seguintes: 
       

COBERTURAS                CAPITAIS 

Morte 30.000,00 € 

Invalidez Permanente 30.000,00 € 

Despesas Tratamento 8.000,00 € 

Repatriamento  Ilimitado 

Despesas Funeral 2.700,00 € 

Responsabilidade Civil dos Alunos 10.000,00 € 

Responsabilidade Civil do IPL 25.000,00 € 

 
 

 
 
3. O pagamento do custo do seguro é efetuado por cada 

aluno no ato de inscrição da Faculdade Belas Artes 
Universidade Lisboa. 

 
4. Sempre que ocorra um acidente, o aluno deverá 

participar o sinistro aos Serviços Académicos (secretaria) 
e preencher uma participação de sinistro, cujo impresso 
se encontra disponível no site da Faculdade. 

 
5. Em caso de Acidente: 

 
a) O aluno poderá recorrer a qualquer estabelecimento 

hospitalar para receber os cuidados de saúde de que 
precise, procedendo á liquidação das respetivas 
despesas, as quais deverão posteriormente serem 
remetidas para a Seguradora Açoreana, ou 
preferencialmente para os n/ serviços (contatos 
abaixo), afim da respetiva analise e reembolso. 

  
b) No caso do aluno pretender não ter que 

disponibilizar qualquer valor  na assistência clinica, 
pode deslocar-se aos serviços clínicos da Seguradora 
(abaixo indicados). 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ALUNOS 

 
Garante a responsabilidade Civil relativamente à reparação de 
danos causados a terceiros durante a atividade escolar. Os 
alunos serão considerados terceiros entre si. 
 

 
6. Serviços Clínicos da Açoreana: 

GIGA – Grupo Integrado de Gestão de Acidentes 
Avenida 5 de Outubro, 293 A / C 
1600-035 Lisboa 
 
Telefone: 21 781 25 90 
Horário de Atendimento: 08h30 às 19h00 

      
 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO IPL 

 

Garante a responsabilidade civil da Faculdade Belas Artes 
Universidade Lisboa,  relativamente à reparação de danos 
causados a terceiros em consequência de acidentes que 
ocorram em quaisquer das suas instalações. Fica abrangido o 
risco de intoxicação, provocada por ingestão de bebidas ou 
alimentos adulterados, fornecidos pela Faculdade Belas Artes 
Universidade  Lisboa ou sob sua responsabilidade. 
 
 
 
 
 

 

7. Assistência  
SOLUÇÃO – Corretores e consultores de Seguros, S.A. 
Telefones: 211 148 000 - 211 148 064 

 

    




