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TOMADOR DO SEGURO

Nome

Nome

Nome

Morada

Morada

Morada

Localidade

Localidade

Localidade

Localidade

Contacto

Contacto Escalão/Modalidade

NIF

NIF

NIF

NIF

PESSOA SEGURA (Preencher apenas se distinto do Tomador do Seguro)

ACIDENTE

DETALHE SINISTRO (Pessoa Segura/Sinistrado)

PRESTAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

VEÍCULOS ENVOLVIDOS (Acidente de Viação)

Descrição 

Lesões sofridas e partes do corpo atingidas

Local do Acidente

Apólice N.º

Processo N.º
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Data

Data de nascimento

Código Postal

Profissão

Hora

Lesão

   Não

   Não

   Sim

   Sim

Teve algum sinistro deste ou de outro tipo anteriormente?

Encarregado de Educação (caso a Pessoa Segura seja menor):

Morada

1º Tratamento  Médico/Hospitalar

Matrícula da viatura em que seguia

Outra Matrícula

Apólice

Apólice

Segurador

Segurador

Contacto

Contacto

N.º de Processo

Ficou internado? Onde?

Qual?A ocorrência foi comunicada às autoridades?

Testemunhas

Médico Assistente

Nome

Nome

Morada

Morada

Morada

4050-276 Porto

Fax: 220 410 706

www.realvidaseguros.pt

Participação de Sinistros Acidentes Pessoais

1/3Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
Pessoa Colectiva nº 502 245 140  -  Capital Social: € 15.000.000,00

Real Vida Seguros, S.A.

Linha de Assistência AP Individual:210 443 796
Linha de Assistência AP Grupo: 210 419 221

-

OBSERVAÇÕES

Data

(Assinatura do Tomador do Seguro)**(Assinatura da Pessoa Segura conforme B.I/CC)*

* Caso a Pessoa Segura seja menor, assinatura do Encarregado de Educação

** Caso se trate de Pessoa Colectiva, aplicar respectivo carimbo
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2/3Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
Pessoa Colectiva nº 502 245 140  -  Capital Social: € 15.000.000,00

Real Vida Seguros, S.A.

A participação deverá ser efectuada até 96 horas a seguir ao acidente, através da linha telefónica de serviço permanente (24 horas), indicando os dados 
pessoais abaixo:
        · Nome da Pessoa Segura (sinistrado);

· Número de Apólice;

Nome do Tomador do Seguro;

· Data e Local do sinistro;

· Descrição do sinistro;

· Contacto telefónico.

Linhas de Assistência:
      210443796 – Linha de Assistência AP Individual 
      210419221 – Linha de Assistência AP Grupo

Exceptuam-se os casos em que a gravidade ou urgência da lesão obriguem a que o sinistrado seja transportado para hospital público, devendo o contacto 
ser efectuado logo que a situação o permita.

210 443 796 para 

sinistros Individuais

·

O sinistro deve ser participado formalmente no prazo de 8 dias imediatos à ocorrência do Acidente, através do preenchimento e envio da presente 
participação de sinistro.

A participação deve ser remetida para:

Email: danos.corporais@rna.com.pt

Morada: Rua Eng. Duarte Pacheco Torre 1 12º piso, Sala 1

              1070-101 Lisboa

No caso de a Pessoa Segura necessitar de assistência médica, devem ser cumpridas as seguintes regras: 

1. Após a ocorrência de um acidente de comprovada urgência médica, o sinistrado deverá ser encaminhado de imediato para a urgência do hospital mais 

próximo.

2. Ultrapassada a situação de urgência, o sinistrado deverá solicitar os relatórios e exames médicos que tenha realizado no hospital e efectuar a 

participação de sinistro. 

3. Nos casos em que, decorrente de sinistro coberto pelas garantias da apólice, a Pessoa Segura necessite de intervenção cirúrgica de urgência fora da 

rede convencionada, apenas será autorizada no Hospital Público, onde o sinistrado recorre ao serviço de urgência à data do acidente. Deverá o sinistrado 

solicitar junto do hospital a nota de alta e o relatório de urgência. 

Após a alta de internamento será encaminhado para a rede clinica RNA.

SITUAÇÕES NÃO URGENTES

Neste tipo de situações, a Pessoa Segura, será encaminhada para a Rede de Prestadores. 

1. A Pessoa Segura deverá entrar em contacto com a RNA, através da linha de assistência nº 210 419 221 para sinistro de Grupo ou 

, que procederá a confirmação da elegibilidade da Pessoa Segura. 

2. A Pessoa Segura apenas poderá recorrer à Rede Convencionada após validação por parte da RNA. 

3. A RNA efectuará o acompanhamento médico da Pessoa Segura até à data da alta.

Só serão reembolsadas despesas suportadas por originais legais dos recibos emitidos pelos prestadores dos Serviços Médicos ou fornecimentos e 

desde que devidamente justificadas

TRANSPORTE

Os transportes de e para a rede de prestadores de serviço convencionados, se necessários e clinicamente justificados e prescritos pelo médico, são 

(salvo impossibilidade) fornecidos e suportados pela assistência (RNA), afectando a cobertura de Despesas de Tratamento, devendo ser atribuído o 

meio de transporte mais adequado ao tipo de lesão. 

Não serão liquidadas despesas com veículos particulares ou táxis excepto quando devidamente autorizadas.

Participação de Sinistros Acidentes Pessoais (cont.)

SITUAÇÕES URGENTES

PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO
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3/3Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
Pessoa Colectiva nº 502 245 140  -  Capital Social: € 15.000.000,00

Real Vida Seguros, S.A.

Caso se trate da participação por Morte da Pessoa Segura, deve ser remetida para:
Morada: Real Vida Seguros S.A.

INDEMNIZAÇÃO POR MORTE

· Certificado de Óbito;

· Relatório de autópsia, sempre que a mesma tenha sido realizada;

individualizada na apólice;

· Fotocópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte do(s) Beneficiário(s);

· Auto da ocorrência da autoridade competente.

INDEMNIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE

· Relatório Médico com as lesões sofridas e o grau de desvalorização da Invalidez Permanente atribuído com base na tabela de desvalorização 

de Acidentes Pessoais que faz parte integrante das Condições Gerais;

· Auto da ocorrência, sempre que o sinistro resulte de acidente de viação.

DESPESAS DE FUNERAL

Recibo original da despesa do funeral.

DESPESAS DE TRATAMENTO

Informação Clínica do Hospital Público, Prescrição Clínica (Receita) apresentação dos Recibos Originais (Hospital e Farmácia).

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

· Relatório Médico a referir:

- Lesões sofridas;

- Tratamentos efectuados.

· Cópia de exames auxiliares de diagnóstico;

· Comprovativo de Rendimento de Trabalho, caso se trate de situações de Incapacidade Temporária Absoluta.

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ABSOLUTA POR INTERNAMENTO HOSPITALAR

Declaração do Hospital a referir o motivo do internamento e o respectivo período.

· Certidão de Habilitação de Herdeiros caso os Beneficiários não estejam designados de forma específica e 

DOCUMENTOS A ANEXAR À PRESENTE PARTICIPAÇÃO

Área de Gestão de Sinistros
Av. de França, 316 – 2º, Edifício Capitólio 
4050-276 Porto



TOMADOR DO SEGURO

Nome

Nome

Nome

Morada

Morada

Morada

Localidade

Localidade

Localidade

Localidade

Contacto

Contacto Escalão/Modalidade

NIF

NIF

NIF

NIF

CLUBE (Preencher apenas se distinto do Tomador do Seguro)

ACIDENTE

PESSOA SEGURA (Sinistrado)

PRESTAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

VEÍCULOS ENVOLVIDOS (Acidente de Viação)

OBSERVAÇÕES

Descrição 

Lesões sofridas e partes do corpo atingidas

Local do Acidente Treino ou jogo?

Apólice N.º

Linha de Assistência 24h: 210 419 221

Processo N.º
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Data

Data

Data de nascimento

Código Postal

Profissão

Hora

Lesão

   Não

   Não

   Sim

   Sim

Teve algum sinistro deste ou de outro tipo anteriormente?

Encarregado de Educação (caso a Pessoa Segura seja menor):

Morada

1º Tratamento  Médico/Hospitalar

Matrícula da viatura em que seguia

Outra Matrícula

Apólice

Apólice

Segurador

Segurador

Contacto

Contacto

N.º Processo

Ficou internado? Onde?

Qual?A ocorrência foi comunicada às autoridades?

Testemunhas

Médico Assistente

Nome

Morada

Morada

Nome

Morada

4050-276 Porto

Fax: 220 410 706

www.realvidaseguros.pt

Participação de Sinistros Acidentes Pessoais - Desportistas

1/1Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
Pessoa Colectiva nº 502 245 140  -  Capital Social: € 15.000.000,00

Real Vida Seguros, S.A.

(Assinatura do Tomador do Seguro)** (Assinatura do Representante do Clube)**(Assinatura da Pessoa Segura conforme B.I/CC)*

* Caso a Pessoa Segura seja menor, assinatura do Encarregado de Educação

**Aplicar respectivo carimbo

-

- -
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Acidentes Pessoais Grupo

Procedimentos em Caso de Sinistro

Acidentes Pessoais Desportistas
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ACIDENTES PESSOAIS GRUPO

Procedimentos em Caso de Sinistro

1Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
Pessoa Colectiva nº 502 245 140  -  Capital Social: € 15.000.000,00

Real Vida Seguros, S.A.

A participação deverá ser efectuada até 96 horas a seguir ao acidente, através da linha telefónica de serviço permanente 
(24 horas), indicando os dados pessoais abaixo:
    - Nome da Pessoa Segura (sinistrado);
     - Número de Apólice;
     - Nome do Tomador do Seguro;
     - Data e Local do sinistro;
     - Descrição do sinistro;
     - Contacto telefónico.

Linha de Assistência:
     210419221 – Linha de Assistência AP Grupo

Exceptuam-se os casos em que a gravidade ou urgência da lesão obriguem a que o sinistrado seja transportado para 
hospital público, devendo o contacto ser efectuado logo que a situação o permita.

REDE MÉDICA CONVENCIONADA 
Compete à Pessoa Segura, participar formalmente o sinistro nos 8 (oito) dias imediatos à ocorrência do acidente, por 
escrito e em impresso próprio da Real Vida Seguros, o qual, depois de devidamente preenchido, assinado pelo Tomador 
do Seguro e pelo Sinistrado (se o mesmo for menor deverá ser assinado pelo encarregado de educação), deverá ser 
enviado para RNA - Rede Nacional de Assistência. 

Contactos 
Email: danos.corporais@rna.com.pt 
Morada: Rua Eng. Duarte Pacheco Torre 1 12º piso, Sala 1 

 1070-101 Lisboa 

ASSISTÊNCIA MÉDICA 
No caso de a Pessoa Segura necessitar de assistência médica, devem ser cumpridas as seguintes regras: 

Situações de Urgência 

1. Após a ocorrência de um acidente de comprovada urgência médica, o sinistrado deverá ser encaminhado de imediato 
para a urgência do hospital mais próximo, indicando no registo de entrada do hospital que se trata de um Acidente 
Desportivo e o número da apólice de Acidentes Pessoais. 

2. Ultrapassada a situação de urgência, o sinistrado deverá solicitar os relatórios e exames médicos que tenha realizado 
no hospital e efectuar a participação de sinistro. 

3. Nos casos em que, decorrente de sinistro coberto pela garantias da apólice, a Pessoa Segura necessite de 
intervenção cirúrgica de urgência fora da rede convencionada, apenas será autorizada no Hospital Público, onde o 
sinistrado recorre ao serviço de urgência à data do acidente. Deverá o sinistrado solicitar junto do hospital a nota de alta e 
o relatório de urgência. 
Após a alta de internamento será encaminhado para a rede clinica da RNA. 

Situações não Urgentes 

Neste tipo de situações, a Pessoa Segura, será encaminhada para a Rede de Prestadores. 

1. A Pessoa Segura deverá entrar em contacto com a RNA, que procederá a confirmação da elegibilidade da Pessoa 
Segura. 

2.  A Pessoa Segura apenas poderá recorrer à Rede Convencionada após validação por parte da RNA. 

3.  A RNA efectuará o acompanhamento médico da Pessoa Segura até à data da alta. 

Acidentes Pessoais Grupo



Acidentes Pessoais Grupo2Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
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Real Vida Seguros, S.A.

ACIDENTES PESSOAIS GRUPO

Procedimentos em Caso de Sinistro
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ELEGIBILIDADE 
No âmbito do recurso à assistência médica e acompanhamento pela RNA, a mesma procederá previamente à 
confirmação da elegibilidade da Pessoa Segura. 

• Pessoa Segura elegível - Será encaminhada para um prestador da área. 
• Pessoa Segura não elegível - Se não estiver devidamente elegível à data do sinistro, e após confirmação com 
Tomador do Seguro e o Segurador, será enviada uma carta a declinar o sinistro por falta de eligibilidade. 

FRANQUIA 
A Real Vida Seguros apenas suportará o custo das depesas médicas que excedem o valor da franquia contratada, 
devendo esta ser liquidada pela Pessoa Seguradora ao Prestador.
 
ALTA CLÍNICA 
As Pessoa Seguras só poderão retomar a actividade desportiva após alta clínica medicamente comprovada. 

REEMBOLSO DE DESPESAS 
Só serão reembolsadas despesas suportadas por originais legais dos recibos emitidos pelos prestadores dos Serviços 
Médicos ou fornecimentos e desde que devidamente justificadas e préviamente autorizadas pelo Segurador. 

TRANSPORTES 
Os transportes de e para a rede de prestadores de serviço convencionados, se necessários e clinicamente justificados e 
prescritos pelo médico, são (salvo impossibilidade) fornecidos e suportados pela assistência (RNA), afectando a 
cobertura de Despesas de Tratamento, devendo ser atribuído o meio de transporte mais adequado ao tipo de lesão. 
Não serão liquidadas despesas com veículos particulares ou táxis excepto quando devidamente autorizadas. 

CONSIDERAÇÕES 
O Tomador do Seguro deverá disponibilizar à Pessoa Segura fotocópia da Participação do Sinistro. 

Caso as despesas decorrentes do sinistro ultrapassem o valor do Capital Seguro, o Clube, Atleta, Agentes Desportivos e 
Árbitros, responsabilizar-se-ão pelo pagamento do valor excedente junto do prestador clínico. Por parte do Segurador o 
processo é encerrado e emitida uma carta aos intervenientes. 

Os pagamentos às entidades convencionadas (Hospitais e Prestadores de Serviços) serão efectuados directamente 
pelo Segurador.



MORTE

INVALIDEZ ABSOLUTA E DEFINITIVA

Apólice N.º

Motivo do sinistro e documentação obrigatória

Deverá ser assinalado abaixo o motivo do sinistro bem como a documentação que anexa à presente participação.

Todos os documentos solicitados, excepto os documentos oficiais de identificação (ex: B.I.) deverão ser originais ou cópias devidamente autenticadas.

Os documentos que contenham dados relativos à saúde da Pessoa Segura destinam-se exclusivamente  à análise do sinistro por Médico designado pela Real Vida Seguros.

/

Participação de Sinistro

Certificado de Óbito

Atestado Médico de Incapacidade ‘’Multiuso’’, emitido pela Junta  Médica da respectiva Sub-região de Saúde ou documento do Tribunal do Trabalho atestando a invalidez.

Relatório da Autópsia sempre que a mesma tenha sido realizada

Certidão de Nascimento do(s) filho(s) menores ou cópia do(s) respectivos Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão

Certidão de Habilitação de Herdeiros

Relatório do Médico Assistente

Certidão de Casamento da Pessoa Segura (aplicável apenas no caso de accionada a garantia ‘’Duplo Efeito’’)

Fotocópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte do(s) Beneficiário(s)

Cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade da Pessoa Segura

Declaração da entidade beneficiária, original e em papel timbrado, a informar o capital em dívida à data do óbito (se aplicável)

Relatório do Médico Assistente

O documento referido indica a causa da morte.sempre

O relatório deverá ser passado pelo Médico Assistente   e referir de forma detalhada a data de diagnóstico, histórico da evolução da doença, ou circunstâncias do acidente

que motivou a morte.

com indicação da taxa de alcoolemia.

(se aplicável)

encontrarem referidos na Habilitação de Herdeiros bem como documento de identificação fiscal da herança.

O documento em causa deverá certificar a situação definitiva da invalidez e respectiva percentagem de desvalorização atribuída.

Quando os  Beneficiários não forem designados de forma  individualizada na apólice, deverão ser  entregues  os documentos de  identificação dos herdeiros legais que se

Apenas deverá ser apresentada caso os Beneficiários não estejam designados de forma específica e individualizada na apólice.

de morte por doença, suficiente a informação do médico que assistiu a Pessoa Segura apenas na sua morte, por desconhecimento do seu passado clínico.

Entende-se por Médico Assistente o médico que acompanhou clinicamente a  Pessoa Segura durante a sua vida e que conhece o seu historial clínico.  Não será, no caso

Deverão ser referidas todas as patologias diagnosticadas, bem como os factores de risco que possam estar na base da doença que provocou a morte.

Pessoa Segura (Nome Completo)

Tomador do Seguro (Nome Completo)

NIF Pessoa Segura

*

*

*

*

( )

( )

( )

( )

Se a causa da morte for traumática, informar o tipo de acidente bem como as  circunstâncias  em  que  ocorreu, devendo, caso exista, anexar cópia do Auto de Ocorrência

O relatório deverá ser passado pelo Médico Assistente e referir de forma detalhada a data de diagnóstico, histórico da evolução da doença, ou circunstâncias do acidente que

motivou a invalidez.

Deverão ser referidas todas as patologias diagnosticadas, bem como os factores de risco que possam estar na base da doença que provocou a invalidez.

Se a causa da invalidez for traumática, informar o tipo de acidente bem como as circunstâncias em que ocorreu, devendo caso exista, anexar cópia do Auto de Ocorrência

respectivo com indicação da taxa de alcoolemia.

Do relatório referido, deverá poder atestar-se de forma inequívoca da incapacidade da Pessoa Segura para os actos normais da vida corrente, independentemente da mesma ter

ou não exercido qualquer actividade remunerada, e da sua incapacidade simultânea para o exercício da sua actividade profissional.

A Pessoa Segura deverá estar num estado de dependência total de terceiros para actos ordinários como comer, andar, vestir, etc.

Entende-se por Médico Assistente o médico que acompanha ou acompanhou clinicamente a Pessoa Segura e que conhece o seu historial clínico.

Cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade da Pessoa Segura

Fotocópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte do(s) Beneficiário(s) designados na Apólice

/21

Certidão de Nascimento do(s) filho(s) menores ou cópia do(s) respectivos Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão

Declaração da entidade beneficiária, original e em papel timbrado, a informar o capital em dívida à data do sinistro (se aplicável)

(se aplicável)

Sede: Av. de França, 316 - 2º, Edifício Capitólio

REAL VIDA SEGUROS, S.A.

4050-276 Porto

Tel.: 220 410 700

Fax: 220 410 706

www.realvidaseguros.pt

Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto

Pessoa Colectiva nº 502 245 140  -  Capital Social: € 15.000.000,00

Real Vida Seguros, S.A.
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2/2

INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE

HOSPITALIZAÇÃO/PARTO

Atestado Médico de Incapacidade ‘’Multiuso’’, emitido pela Junta  Médica da respectiva Sub-região de Saúde ou documento do Tribunal do Trabalho atestando a invalidez.

Relatório do Médico Assistente

Cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade da Pessoa Segura

Cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade da Pessoa Segura

Documento oficial e comprovativo da situação de reforma por Invalidez

Documentos originais comprovativos das despesas efectuadas , devendo os mesmos cumprir, cumulativamente os seguintes requisitos:

O documento em causa deverá certificar a situação permanente da invalidez e respectiva percentagem de desvalorização atribuída.

*

*

( )

( )

O relatório deverá ser passado pelo Médico Assistente e referir de forma detalhada a data de diagnóstico, histórico da evolução da doença, ou circunstâncias do acidente que

motivou a invalidez.

Deverão ser referidas todas as patologias diagnosticadas, bem como os factores de risco que possam estar na base da doença que provocou a invalidez.

Se a causa da invalidez for traumática, informar o tipo de acidente bem como as circunstâncias em que ocorreu, devendo, caso exista, anexar cópia do Auto de Ocorrência

respectivo com indicação da taxa de alcoolemia.

Entende-se por Médico Assistente o médico que acompanha ou acompanhou clinicamente a Pessoa Segura e que conhece o seu historial clínico.

Quanto aos Beneficiários (apenas no caso de não ser a Pessoa Segura)

Certidão de Nascimento do(s) filho(s) menores ou cópia do(s) respectivos Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão (se aplicável)

Fotocópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte do(s) Beneficiário(s)

Declaração da entidade beneficiária, original e em papel timbrado, a informar o capital em dívida à data do sinistro (se aplicável)

Relatório do Médico Assistente

Se a causa for traumática, informar o tipo de ocorrência bem como as circunstâncias em que ocorreu, devendo, caso exista, anexar cópia do Auto de Ocorrência respectivo com

indicação da taxa de alcoolemia. (n.a. Parto)

Se a Pessoa Segura necessitar dos originais para efeito de pedido de reembolso a outra entidade poderá apresentar fotocópias que deverão ser acompanhadas de documento

original que faça prova do montante despendido e do reembolso recebido.

- Passado em papel timbrado e devidamente formalizado, datado e assinado;

- Identificação clara do nome completo do doente (Pessoa Segura);

- Descrição e/ou identificação do(s) serviço(s) prestado(s);

- Discriminação das despesas efectuadas, nomeadamente quanto ao número de dias de hospitalização.

que refira de forma detalhada as afecções patológicas ou traumáticas que motivaram a hospitalização, bem como todo o tratamento

ministrado e as datas em que as mesmas se manifestaram (cada uma das afecções).

*

*

( )

( )

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO

Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho

Relatório do Médico Assistente

Cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade da Pessoa Segura

Qualidade em que assina a Participação de Sinistro (ex: Pessoa Segura, Beneficiário, etc.)

Se a causa for traumática, informar o tipo de ocorrência bem como as circunstâncias em que ocorreu, devendo, caso exista, anexar cópia do Auto de Ocorrência respectivo com

indicação da taxa de alcoolemia.

Informação: Não obstante o envio da documentação referida, a Real Vida Seguros reserva-se o direito de solicitar elementos e informações adicionais que forem necessários para

conhecimento da natureza e extensão das suas responsabilidades.

Declaração de Alta Médica, quando obtida, passada pelo Médico Assistente

que refira o âmbito das afecções patológicas ou traumáticas que motivaram a incapacidade temporária para o trabalho, bem como o grau e

o carácter temporário da mesma ou documento do Tribunal do Trabalho atestando a invalidez.

Data
(Assinatura)
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Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto

Pessoa Colectiva nº 502 245 140  -  Capital Social: € 15.000.000,00

Real Vida Seguros, S.A.

Participação de Sinistro (Cont.)
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