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Assunto: Apólices de Seguros de Acidentes Pessoais
Como é do conhecimento geral a FPO mantém duas apólices de seguros de Acidentes
Pessoais, uma para os atletas federados e outra para atletas não federados. Devido
ao crescente número de acidentes nos últimos anos o valor a suportar em despesas
pela companhia de seguros tem sido superior ao prémio pago pela FPO.
Neste sentido a companhia não pode manter as condições contratualizadas durante
2018 (e nos últimos anos) tendo efetuado proposta para aumento do prémio da
apólice de federados.
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Após consulta a alternativas e renegociação com a atual companhia decidimos
manter estes seguros na mesma companhia, que é quem oferece melhores
condições, sendo essas condições as seguintes:
Apólice Atletas Federados: franquia de 45€/sinistro (em despesas de tratamento) e
um prémio de 9,35€/atleta. As restantes condições continuam iguais;
Apólice Atletas não Federados: mantém todas as condições e valores que
relembramos por 1 dia tem um custo de 1,56€ e por 2 dias 2,73€;
Relembramos que estas são apólices de reembolso e é responsabilidade dos
sinistrados tratarem de toda a documentação necessária para que qualquer processo
dê entrada na seguradora até 8 dias após o acidente, após este prazo não será aceite
qualquer processo.
Em termos de apoio da FPO continuará em vigor em 2019 o apoio da totalidade do
valor (9,35€) na filiação dos jovens.

Com os melhores cumprimentos,
Parceiros * Partners

O Presidente da FPO

António Amador
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