Ficha do Produto

Postal Proteção Caçadores

Público-alvo

• Caçadores e/ou praticantes de Tiro Desportivo.

Entidade Gestora

• Companhia de Seguros: MAPFRE SEGUROS GERAIS, S.A.

Período de Comercialização

• Desde maio de 2011.

Âmbito

• Garante, até ao limite do capital fixado nas Condições Particulares, as indemnizações legais que recaiam sobre o
Segurado por Responsabilidade Civil resultante de danos causados a terceiros, por si ou por batedores e animais
ao seu serviço, durante o exercício da caça.
• Inclui, automaticamente ou como opção, outras coberturas de responsabilidade civil, proteção jurídica,
assistência, acidentes pessoais, e danos em armas e cães de caça.
• Âmbito Territorial: Portugal, com opção de extensão a Espanha para diversas coberturas.

Duração

• Seguro anual, com vencimento fixo a 31 de Maio e prorrogação automática.

Legislação aplicável

Responsabilidade Civil do Caçador
• Lei 173/99, (alterada pelo DL 159/2008), artigo 25.º
• DL 202/2004 (alterado pelo DL 201/2005 e DL 9/2009), artigos 63.º, 65.º n.º 1. e), 74.º n.º 3, 75.º n.º 2 e 76.º
Responsabilidade Civil dos Portadores de Armas
• Lei 5/2006 (com redacção da Lei 17/2009), artigo 39.º n.º 2. i)
• Portaria 1071/2006

Coberturas, Capitais
e Prémios totais

Limite de Capital
Coberturas Base

Pack 1

Responsabilidade Civil do Caçador

100.000 €

150.000 €

Responsabilidade Civil dos Portadores de Armas

100.000 €

100.000 €

50.000 €

50.000 €

Responsabilidade Civil Complementar para Tiro Desportivo

Pack 2

Proteção Jurídica do Caçador

Não

Incluída

Assistência ao Caçador

Não

Incluída

Preço Final Anual

24,20 €

36,83 €

Preço Final Anual c/ Extensão a Espanha (1)

26,59 €

40,04 €

(1) Extensão territorial a Espanha apenas para as coberturas de RC Caçador, RC Portadores de Armas, RC
Tiro Desportivo e Assistência ao Caçador
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Coberturas, Capitais
e Prémios totais
(cont.)

Preço Final Anual
Adicional
Coberturas Opcionais

Pack 1 ou Pack 2

Armas de caça, até 1.000 € por arma (2)

1 arma

5,84 €

(Franquia por sinistro: 10% do valor seguro)

2 armas

11,68 €

1 cão

3,60 €

2 cães

7,19 €

12.500 €

5,33 €

1.500 €

7,77 €

Cães de caça, até 100 € por cão (3)
(Franquia por sinistro: 10% do valor seguro)

Ac. Pessoais: Morte ou Invalidez Permanente (MIP) do caçador
Ac. Pessoais: Despesas de Tratamento (DT) do caçador
(Franquia por sinistro: 50 €)

Ac. Pessoais: Despesas de Funeral (DF) do caçador

1.500 €

0,45 €

(2) Danos nas armas por quebra, explosão ou furto ou roubo durante a caça;
(3) Morte ou ferimento de cães de caça do Segurado, com idade entre 6 meses e 10 anos, por disparo
acidental do Segurado durante a caça;
Outros limites de capitais

Protecção Jurídica do Caçador
Limite máximo por anuidade

6.000€

Limite máximo por sinistro

3.000€

Honorários de Advogados e/ou Solicitadores (máximo por sinistro)

1.500€

Custas judiciais de processos (máximo por sinistro)

1.500€

Adiantamento de cauções (em dinheiro, garantia bancária ou seguro de caução)
Cauções penais (máximos por sinistro)

1.250€

Cauções para garantia de liberdade provisória

1.250€

Assistência a Caçadores
Transporte sanitário de Pessoa Segura ferida ou doente

2.000€

Transporte de acompanhantes

1.000€

Transporte de Pessoa Segura falecida e dos seus acompanhantes

2.000€

Envio de medicamentos

ILIMITADO

Transmissão de mensagens urgentes

ILIMITADO

Tomador do Seguro

• Qualquer pessoa singular.

Segurado/ Pessoa Segura

• Pessoa legalmente habilitada ao exercício da caça e/ou de tiro desportivo, titular do interesse seguro
• Para efeito das coberturas de Acidentes Pessoais e de Assistência, o Segurado é identificado como Pessoa
Segura.
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Beneficiários

• Por morte da Pessoa Segura são os herdeiros legais ou outros designados na proposta.

Taxas e impostos

Incluídos no Preço Final Anual (Prémio Total Anual):
• Selo de Apólice - 9% aplicável ao Prémio Comercial.
• INEM - 2% aplicável ao Prémio Comercial das coberturas de Ac. Pessoais (MIP, DT e DF).

Custo de apólice

Não tem.

Formas de Pagamento

Pagamento anual, ao Balcão dos CTT, Débito Directo ou Multibanco.

Procedimento em caso
de sinistro

Comunicar à MAPFRE pelo número 707 100 288 (linha MAPFRE dedicada aos CTT).

Procedimento
de subscrição

• Preenchimento integral e assinatura da proposta, entrega das informações Pré-Contratuais e cobrança do 1º
recibo (mesmo que o cliente tenha escolhido o pagamento por Débito Directo).
• Anexar fotocópia da carta de caçador, licenças de uso e porte de arma de caça e de tiro desportivo se tiver.

Franquias

Vantagens

Despesas de Tratamento

50€ por sinistro

Armas de Caça

10% do capital seguro

Cães de Caça

10% do capital seguro

 Transfere para a MAPFRE a responsabilidade por um vasto conjunto de riscos inerentes à caça e/ou à posse /
uso de armas de fogo e ao tiro desportivo.
 Cumpre (e supera) a obrigação legal de seguro, evitando o pagamento de coimas;
 Inclui, automaticamente, as coberturas de Responsabilidade Civil dos Portadores de Armas e
Responsabilidade Civil Complementar para Tiro Desportivo;
 A Extensão territorial a Espanha é contratável sem entraves e por um custo simbólico;
 O preço do seguro é muito acessível e inferior ao da generalidade da concorrência;
 Contratação fácil e rápida: 2 Packs com preços totais já calculados e entrega imediata da declaração de
seguro para efeitos de licença de caça;
 A cobertura de Assistência ao Caçador, um serviço de grande utilidade;
 Proteção muito abrangente e variável: Pack 1 e Pack 2 e ainda com escolha livre de outras coberturas
opcionais (acidentes pessoais, armas e cães de caça);
 Rapidez e agilidade nos sinistros: na generalidade das situações basta telefonar para a MAPFRE Assistencia,
dispensando-se a participação escrita.

(A informação constante deste documento não dispensa a consulta da Informação Pré-Contratual e Contratual legalmente exigida. Este seguro é um produto da MAPFRE SegurosGerais, S.A.,comercializadoatravésdos CTT– Correios de Portugal,S.A.,doravanteapenas CTT,nasuaqualidadede mediadorde seguros.Os CTT,pessoacoletiva
nº 500077568, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 75.000.000,00, com sede na Av. D. João II, Lote 01.12.03, 1999001 Lisboa, solicitaram, em 27 de Dezembro de 2007, a sua inscrição no Instituto de Seguros de Portugal, na categoria de agente de seguros, nos Ramos de Seguros de
Vidae Não Vida,encontrando-seregistadasobo nº407261271.Osdados dos CTT, enquanto mediadorde seguros, estãodisponíveis e podemserconsultadosno sítio do
Instituto de Seguros de Portugal (www.isp.pt). Os CTT, enquanto mediador de seguros, têm poderes para celebrar contratos de seguro em nome do Segurador e não
assumema cobertura dosriscos. OsCTT, enquantoagentede seguros,têm poderes de cobrança.
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