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Certificado de Apólice de Seguro de Grupo 
Número da(s) apólice(s):  ESBMN232412  

Tomador do Seguro: Glovoapp Portugal, Unipessoal Lda 

Sede/Domicílio: Avenida da Republica, nº 50 – 2º andar, Lisboa, 
Freguesia Avenidas Novas 1050 196 Lisboa 

Segurador: Chubb European Group SE, Sucursal en España - C.I.F. 
W-0067389-G 

Montante máximo É estabelecido um montante máximo por evento de 
3.000.000 Euros. 

Data de renovação: 15 Abril 2022 
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Resumo: 
Este resumo da(s) apólice(s) é emitido apenas para fins informativos. Não constitui legalmente um 
contrato de seguro. Este resumo substitui qualquer resumo anteriormente emitido que cubra o(s) 
seguro(s) aqui descrito(s). Este resumo destina-se a notificar que o(s) seguinte(s) seguro(s) foi(foram) 
efectuado(s) pela Chubb European Group SE, Sucursal en España e emitido(s) a favor do Tomador do 
Seguro (GlovoApp23, S.L). 
O resumo seguinte não contém os termos e condições completos da(s) Apólice(s), os quais podem ser 
encontrados no documento de seguro, cópia do qual pode ser obtida junto da Chubb European Group 
SE, Sucursal en España. 

 

No cumprimento da legislação em vigor, o Segurador informa o seguinte 
Todas as informações indicadas nesta cláusula foram comunicadas ao Tomador/ Segurado antes da 
celebração do contrato de seguro:  

1. Que o presente contrato de seguro é celebrado, com a Sucursal em Espanha do segurador “Chubb 
European Group SE”, com sede social em La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 
92400 Courbevoie, França, que atua em Portugal em regime de livre prestação de serviços (LPS).  

2. Que a Chubb European Group SE - Sucursal em Espanha se encontra devidamente inscrita em Registro 
Administrativo de las Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones sob o código E0155, autoridade de supervisão da atividade seguradora em Espanha, e 
também se encontra devidamente inscrita com o código n.4473 junto da Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões (ASF), e que tem o seu domicílio na Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 
28046 Madrid (España), tendo como seu Representante de Sinistros em Portugal a Uon Consulting, 
S.A. (Rua Gregório Lopes, Lote 1596 B, 1400-195 LISBOA). 

3. Que, sem prejuízo dos poderes da Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) e da 
ASF, o Estado membro ao qual cabe o controlo deste Segurador é a França e, dentro desse Estado, a 
Autoridade a quem corresponde realizar tal controlo é a Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR), com sede em 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 (França). 

4. Que a legislação aplicável ao presente contrato de seguro será a Lei 50/1980 de 8 de Outubro de 1980 
relativa aos contratos de seguro; a Lei 20/2015 de 14 de Julho de 2015 relativa à regulamentação, 
supervisão e solvência das companhias de seguros e resseguros e qualquer regulamento de aplicação, 
bem como, na parte relativa aos riscos localizados em Portugal, o Decreto-Lei n.º72/2008, de 16 de 
Abril (Lei do Contrato de Seguro), a Lei n.º147/2015, de 09 de Setembro (Regime Jurídico de acesso e 
exercício da atividade seguradora e resseguradora) e a demais legislação e regulamentação portuguesas 
aplicáveis.   
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5. Que a liquidação da Chubb European Group SE - Sucursal em Espanha não está sujeta à legislação 
espanhola nem portuguesa. Tem à sua disposição informação sobre a situação financeira e de solvência 
na página web deste Segurador. 

6. Que qualquer reclamação pode ser dirigida à Chubb European Group SE - Sucursal em Espanha, em 
primeira instância, e em caso de desacordo, o Defensor del asegurado, LEGSE Abogados, por e-mail: 
defensordelasegurado@legse.com. Se não concordar com a resolução ou se não receber uma resposta 
no prazo de 2 meses após a apresentação da queixa, pode contactar o Serviço de Reclamações da 
DGSFP. 

7. Que este contrato de seguro está sujeito à jurisdição espanhola. Este contrato fica ainda parcialmente 
sujeito à jurisdição portuguesa quantos aos riscos localizados em Portugal e dentro dela, o foro 
competente para a respetiva ação relativa tais riscos é o da comarca do domicílio em Portugal do 
Segurado/Pessoa Segura aqui residente, com renúncia de ambas as partes a qualquer outro. 

8. Que a remuneração recebida pelos empregados do Segurador no respeitante ao contrato de seguro tem 
natureza puramente monetária e dependerá da sua função e do seu desempenho. 

9. Que o Segurador não presta aconselhamento sobre os produtos de seguros que comercializa. 

10. Que este certificado respeita a um seguro de grupo aberto e de cobertura automática (ie, o Segurado 
está coberto pelo simples facto de pertencer ao grupo seguro), e de carácter voluntário (ie não é um 
seguro legalmente obrigatório em Portugal). 

Participação de Sinistros e Pagamento de Indemnizações 
a) O Tomador do Seguro ou o Segurado ou o Beneficiário deverão comunicar ao Segurador 

a ocorrência do Sinistro dentro do prazo máximo de 8 (oito) dias depois do seu 
conhecimento, devendo empregar todos os meios ao seu alcance para minimizar as 
consequências do mesmo. 

b) Uma vez verificadas as consequências do Sinistro, o Segurador pagará as 
indemnizações acordadas nas Condições Particulares da Apólice, para a(s) garantia(s) 
afetada(s) pelo Sinistro. 

c) Em qualquer caso, dentro dos 40 (quarenta) dias, contados a partir da receção da 
declaração do Sinistro, o Segurador deverá efetuar o pagamento do montante mínimo 
do que possa dever, segundo as circunstâncias por ele conhecidas.  

d) Incumbe ao Segurado ou, conforme o caso, ao Beneficiário, provar a existência do 
Sinistro. 

Se há acordo entre ambas as partes, o Segurador pagará o montante acordado nas Condições Particulares. 

Em alternativa, se o Segurado não aceitar a proposta do Segurador no que se refere ao grau 
de Incapacidade, as partes submeter-se-ão à decisão de Peritos Médicos.  

Para tais efeitos, se não existir acordo num prazo de 40 (quarenta) dias, cada parte 
designará um Perito, devendo constar por escrito a aceitação destes. Se uma das partes não 
tiver feito a designação, deverá realizá-la dentro dos 8 (oito) dias seguintes à data em que a 
referida parte seja notificada pela parte que tenha designado o seu Perito. Se não o efetuar 
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neste último prazo, entender-se-á que aceita o parecer emitido pelo Perito da outra parte, 
ficando vinculada pelo mesmo. 

Quando não haja acordo entre os Peritos, ambas as partes designarão um terceiro Perito, em comum 
acordo e, se não existir o referido acordo, a designação será efetuada por um Juiz de Primeira Instância da 
sede do Tomador do Seguro. Em todo o caso, o parecer pericial será emitido no prazo indicado pelas partes 
ou, na sua falta, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da aceitação da sua nomeação pelo último Perito. 

As partes poderão impugnar o parecer, em caso de desacordo, no prazo de 30 (trinta) dias 
pelo Segurador e de 180 (cento e oitenta) dias pelo Segurado, contados a partir da sua 
notificação. 

Cada parte pagará os honorários do seu Perito. Os honorários do terceiro Perito e demais despesas 
decorrentes dos emolumentos periciais serão suportados em partes iguais entre o Segurado e o Segurador. 
Não obstante, se qualquer das partes tiver tornado necessária a peritagem por ter invocado uma graduação 
de Incapacidade manifestamente desproporcionada/infundada, será ela a única responsável pelas 
referidas despesas. 

Garantias e Capitais seguros 
No. Garantia Capitais seguros 

1 Morte acidental 38.000.00 € 
2 Gran Invalidez devido a Acidente 38.000.00 € 

3 Invalidez Permanente Absoluta para qualquer 
profissão devido a Acidente 38.000.00 € 

4 Incapacidad Permanente Parcial, de acordo com a 
escala 38.000.00 € 

5 Despesas de enterro até um limite máximo de 3.000.00 € 

6 
Amputação, Fractura Óssea (Quebra), 
Deslocamentos e Entorses devido a um Acidente 
até um limite máximo de 

4.500.00 € 

7 Incapacidade Laboral Temporária por Acidente 30 € por dia, até um máximo de 30 dias 
  São aplicáveis as seguintes condições:   

  Duração máxima da Indemnização diária: até 30 
dias   

  
Franquia de 7 dias, isto é, a indemnização será 
paga ao Segurado a partir do 8º dia de 
incapacidade. 

  

8 Reembolso de Despesas Medicas por Acidente até 
um limite máximo de 4.000.00 € 

9 Repatriamento para o país de origem do Segurado 
em caso de morte acidental 1.000.00 € 

10 Acompanhamento do falecido    
  a)  bilhete de regresso de avião do familiar Incluindo 

  b)  Custos de aluguer do quarto do hotel do 
familiar 250.00 € por dia, até um máximo de 5 dias 

11 Presencia de Acompañante junto al Asegurado 
Hospitalizado Incluindo 
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  a)  bilhete de regresso de avião do familiar Incluindo 

  b)  Custos de aluguer do quarto do hotel do 
familiar 150.00 € por dia, até um máximo de 10 dias 

12 Reembolso das despesas de Assistência Jurídica 
até um limite máximo de  5.000.00 € 

13 Compensação para órfãos 50% da Capital seguro em caso de Morte devido a 
Acidente 

 

Para qualquer incidente relacionado com as garantias 9, 10 e 11 acima mencionadas, o Segurado deve 
necessariamente contactar a Seguradora através do Centro de Assistência 24 horas antes de qualquer 
intervenção que os afecte: 
Por telefone: +34 91 572 82 61 
Chamada para a rede fixa nacional. 
Por e-mail: siniestros.bta@chubb.com 
 

Quando estou coberto? 
O estafeta estará coberto durante o período de tempo que seleccionou para prestar os seus serviços. A 
nossa cobertura começa no momento em que o estafeta, tendo seleccionado uma faixa horária para prestar 
os seus serviços, entra na aplicação do Tomador de Seguro para registar que vai iniciar o seu serviço, e 
termina uma hora após o fim dessa faixa horária. Ambos os momentos são devidamente registados na 
aplicação e, por conseguinte, no sistema informático do Tomador de Seguro. 

Extensão e Âmbito de Cobertura 
A cobertura extende-se aos acidentes que o Segurado possa sofrer quando efectua um serviço para o 
Tomador do Seguro. 

Tendo em conta que se trata de uma questão de entrega urbana ou interurbana e imediata, o âmbito 
geográfico da cobertura é limitado ao território nacional e mais especificamente às cidades em que o 
condutor da entrega pode colaborar com o Tomador do Seguro e isto está declarado no seu próprio 
contrato com o Tomador. 

Quem está segurado? 
São considerados segurados desta apólice todos os estafetas independentes, com contrato comercial com 
o Tomador do Seguro (doravante também designados “Estafetas”) ou com terceiros directamente 
subcontratados com o Tomador do Seguro ou através de qualquer empresa com a qual o Tomador do 
Seguro tenha celebado um acordo para efeitos de gestão da contratação de condutores de 
entregas/estafetas e, em geral, qualquer condutor de entregas que possa legalmente efectuar uma entrega 
em nome do Tomador do Seguro, os seus sócios ou Subsidiárias através da plataforma em que o serviço é 
aceite, tendo em conta que, em qualquer caso, os sistemas informáticos registam os 
registos/cancelamentos dos motoristas de entregas/estafetas, bem como asseguram a rastreabilidade ou 
registo da rota dos seus serviços. O conjunto de Segurados forma o Grupo Seguro. 
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A entrega a cargo do Segurado pode ser feita a pé, de bicicleta, ciclomotor, motocicleta, motocicleta, carro 
de passageiros ou qualquer outro veículo terrestre devidamente autorizado, desde que o 
repartidor/estafeta em causa possua a habilitação legal correspondente. 

Não ficará coberta qualquer pessoa que não esteja registada nos sistemas informáticos do 
Tomador do Seguro como seu estafeta independente, com contrato comercial válido e em 
vigor. 

O que está segurado? 

1. Morte acidental 
ü Se, em consequência de um acidente ocorrido 

no âmbito da Extensão e Âmbito da 
Cobertura garantida pela apólice, a 
Seguradora pagará ao Beneficiário o Soma 
Segurado especificado para esta cobertura na 
secção "Garantias e Capitais seguros". 

2. Invalidez devido a Acidente  
ü Se, em consequência de um Acidente, 

ocorrido no âmbito da Extensão e Âmbito da 
Cobertura garantida pela apólice, forem 
causadas perdas anatómicas ou funcionais 
pelas quais o Segurado necessita de uma 
terceira pessoa para realizar os actos mais 
essenciais da vida, tais como vestir-se, comer, 
lavar, etc., habituais imediatamente ou no 
prazo de um ano a contar da data do acidente, 
a Seguradora pagará a Soma Segurada 
especificada para esta cobertura na secção 
"Garantias e Capitais seguros". 

3. Invalidez Permanente Absoluta para 
qualquer profissão devido a Acidente 

ü Se, em consequência de um Acidente ocorrido 
ao abrigo da Extensão e Âmbito da Cobertura 
garantida pela apólice, o Segurado ficar 
Incapacitado e completamente incapaz de 
exercer qualquer profissão ou ofício 
imediatamente ou no prazo de um ano a 
contar da data do acidente, a Seguradora 
pagará o Montante Segurado especificado 
para esta cobertura na secção "Garantias e 
Capitais seguros". 

4. Invalidez Permanente Parcial devido a 
Acidente 

ü Se, em consequência de um Acidente, 
ocorrido no âmbito da Extensão e Âmbito da 
Cobertura garantida pela apólice, ocorrer 
uma Incapacidade parcial, neste caso a 
Seguradora deverá pagar as percentagens do 
Soma Segurado especificadas para esta 
cobertura na secção "Garantias e Capitais 
seguros", de acordo com a tabela acima. 

ü Compensação suplementar para 
próteses ortopédicas 

Se, em consequência de um Acidente coberto 
pela Apólice, e tendo retirado qualquer uma 
das coberturas de Incapacidade, o Segurado 
sofrer lesões que possam ser corrigidas 
através de próteses ortopédicas, a Seguradora 
deverá pagar o custo da primeira prótese, até 
um máximo de 1.500 euros. 

5. Despesas de funeral 
ü Se em consequência de um Acidente coberto 

pela apólice o Segurado morrer, a 
Seguradora pagará, mediante apresentação 
do respectivo comprovativo de pagamento, 
as Despesas Funerárias incorridas até ao 
limite de capital estabelecido para esta 
cobertura na secção "Garantias e Capitais 
seguros". 
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6. Amputação, Fractura Óssea (Quebra), 
Deslocamentos e Entorses devido a um 
Acidente 

ü Se, em consequência de um Acidente coberto 
pela Apólice, imediatamente ou no prazo de 
um ano após a sua ocorrência, o Segurado 
sofrer as perdas corporais detalhadas abaixo, 
a Seguradora deverá pagar ao Segurado a 
indemnização detalhada na tabela incluída 
abaixo. 

Entende-se por “amputação” a perda corporal 
ou o corte e separação de um membro do 
corpo como consequência de um Acidente 
coberto pela apólice. 

A palavra "perda" significa: 

• Com referência a um membro superior, a 
sua amputação acima da articulação do 
pulso. 

• Com referência a uma extremidade 
inferior, a sua amputação acima da 
articulação do tornozelo. 

• Com referência aos dedos da mão, 
amputação da: 

o Pelo menos os quatro dedos para 
além do polegar, ou. 

o Perda do polegar, ou 

o Perda do polegar e de qualquer 
outro dedo. 

• Com referência aos dedos dos pés, a 
amputação de todos os dedos dos pés. 

Quando o Segurado, em consequência de um 
Acidente coberto pela apólice, sofrer um osso 
partido/fraccionado, a Seguradora deverá 
pagar a indemnização correspondente de 
acordo com a tabela. 

A Seguradora pagará ao Beneficiário a soma 
segurada especificada para esta cobertura na 
secção "Garantias e Capitais seguros". 

As deslocações da anca, ombro ou rótula não 
estão incluídas se a articulação acima referida 
tiver sido previamente deslocada. 

7. Incapacidade Laboral Temporária por 
Acidente 
 

ü Se, em consequência de um Acidente coberto 
pela Apólice, e no prazo de 90 dias a contar da 
data do Acidente, o Segurado sofrer uma 
deficiência que o impeça de exercer qualquer 
trabalho, actividade ou emprego remunerado 
habitual, a Seguradora deverá pagar a 
indemnização acordada nas Condições da 
Apólice. 

ü A referida indemnização será paga pela 
duração de tal incapacidade com um máximo 
definido nas presentes condições. 

ü O Segurado receberá uma indemnização a 
partir do oitavo dia da Incapacidade Total 
Temporária. 

Entende-se por “Incapacidade Laboral 
Temporária” a situação física temporária 
causada por um acidente que leva à 
incapacidade do Segurado de exercer a sua 
profissão ou actividade profissional. 

8. Reembolso de Despesas Medicas 
devido a Acidentes em Centros de Livre 
Escolha, incluindo tratamento 
dentário de emergência 

ü Quando, em consequência de um Acidente 
coberto pela Apólice, o Segurado necessitar 
de tratamento médico no prazo de trinta dias 
a contar da data do Acidente, a Seguradora 
deverá cobrir o pagamento das despesas 
necessárias, habituais e razoáveis de 
hospitalização, bem como as de visitas 
médicas, despesas farmacêuticas, custos de 
radiografias, intervenções cirúrgicas e 
exames médicos incorridos pelo Segurado, 
após dedução dos reembolsos da Segurança 
Social e/ou de qualquer outro organismo. 
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9. Repatriamento para o país de origem 
do Segurado em caso de morte 
acidental 

ü Em caso de morte do Segurado devido a um 
acidente coberto pela apólice, a Seguradora 
deve organizar e pagar o transporte ou 
repatriamento do corpo do local da morte 
para o Aeroporto Internacional mais próximo 
do local de inumação ou residência no país de 
origem do Segurado. 

10. Acompanhamento do falecido 
Se, após a morte, devido a um acidente coberto 
pela apólice, de um Segurado cujo país de origem 
não seja o país de residência habitual e onde o 
acidente ocorreu, a presença de um familiar for 
necessária para reconhecer o organismo ou 
participar no processamento da sua repatriação 
ou cremação, a Seguradora deverá providenciar: 

ü Um bilhete de regresso de avião (classe 
económica) ou comboio (1ª classe) para um 
familiar próximo residente no país de origem 
do Segurado, permitindo-lhe viajar para o 
local onde se encontra o falecido. 

ü Fica registado que a responsabilidade apenas 
cobre os custos de aluguer do quarto do hotel, 
excluindo quaisquer outras despesas. 

11. Presencia de Acompañante junto al 
Asegurado Hospitalizado 

ü Após um acidente coberto pela apólice e o Segurado for 
hospitalizado durante mais de sete (7) dias, a 
Seguradora pagará os custos decorrentes do transporte 
e alojamento até um máximo de cento e cinquenta euros 
(150 euros) por dia e durante um máximo de dez dias. 

12. Reembolso das despesas de Assistência 
Jurídica 

ü No caso de um Segurado ter um acidente 
coberto pela apólice com um terceiro, a 
Seguradora reembolsará o custo das despesas 
de Assistência Jurídica até ao limite máximo 
do Montante Segurado estabelecido nestas 
condições. 

13. Compensação para órfãos  

ü Se em consequência de um Acidente ocorrido 
ao abrigo da Extensão e Âmbito da Cobertura 
garantida pela apólice, ocorrer a morte do 
Segurado e houver crianças menores de 18 
anos suas descendentes/adotadas ou, mesmo 
que sejam maiores de idade, se estiverem 
jurídica ou judicialmente incapacitadas, a 
Seguradora pagará ao Beneficiário o 
Montante Adicional Segurado especificado 
para esta cobertura na secção "Garantias e 
Capitais seguros". 

O que não está segurado? 
Ficam expressamente excluídos da 
cobertura: 

1. Acidentes ou Doenças anteriores à 
presente Apólice. 
 

2. Todos os processos patológicos em 
curso antes da data de efeito da Apólice 
e as consequências dos mesmos. 
 

3. Qualquer Acidente ou Doença 
intencionalmente provocado pela 
Pessoa Segura, bem como o suicídio ou 
lesão auto infligida. 
 

4. Acidentes ou Doenças provocados por 
tratamentos que não tenham sido 
prescritos por um médico. 
 

5. Participação activa do Segurado em 
atos que podem ser tipificados como 
delito criminal ou como resistência à 
detenção/autoridade. 
 

6. Qualquer imprudência ou negligência 
grave do Segurado que seja 
notoriamente perigosa. 
 

7. As consequências derivadas da prática 
de desportos de inverno em todas as 
suas modalidades, incluindo em 
instalações fechadas. 
 

8. A prática de desportos de competição 
ou competição motorizada (corridas 
ou rally) seja como profissional ou 
amador, assim como a prática de 
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atividades perigosas ou de riscos 
descritos de seguida: 
 

a) Hipismo, boxe, halterofilismo, 
combate (nas suas derivadas classes), 
rugby, artes marciais, escalada, 
alpinismo, bobsleigh, mergulho, esqui 
náutico (em todas as suas 
modalidades), touradas e garraiadas. 
 

b) Desportos aéreos em geral. 
 

c) Desportos de aventura tais como 
rafting, bungee jumping, hidrospeed, 
canoagem e similares. 
 

9. Guerra declarada ou não, motins civis, 
rebeliões, sequestros, declaração de 
estado de sítio ou de estado de 
emergência ou de quarentena; 
 

10. Terramotos, inundações, erupções 
vulcânicas ou furacões; 
 

11. Radiações de material radioactivo por 
efeito de energia nuclear; 
 

12. Qualquer acidente que ocorra estando 
o Segurado sob a influência de bebidas 
alcoólicas, drogas, estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes e outras 
substâncias análogas. Para a 
determinação de dita influência, 
independentemente do tipo de 
acidente em questão, consideramos os 
limites estabelecidos pela legislação 
aplicável em matéria de circulação de 
veículos a motor e segurança 
rodoviária no momento de ocorrência. 
 

13. Vírus de Imunodeficiência Humana 
(VIH) ou qualquer outra forma de 
vírus do Síndroma de 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA); 
 

14. Hérnias, qualquer que seja a sua 
natureza; 
 

15. Intervenções cirúrgicas não motivadas 
por Doença, tais como cirurgias 
estéticas (excepto em caso de Acidente 
coberto por esta Apólice), laqueação de 

trompas, reduções ou aumentos 
mamários, com ou sem justificação 
médica; 
 

16. Tratamentos termais; 
 

17. Exames gerais de saúde; 
 

18. Todas as consequências de todos os 
acidentes ocorridos anteriormente à 
data de início da Apólice; 
 

19. Lesões ou morte derivada de enfarte do 
miocárdio, derrame cerebral, síncope, 
embolias, hemorragias ou outras 
enfermidades similares. 

Quais são as minhas obrigações 
ü Deverá fornecer detalhes e provas 

relacionadas com a causa e extensão da perda, 
danos ou despesas e outras informações que 
possamos razoavelmente exigir. 
 

ü Deve autorizar-nos a obter quaisquer 
relatórios médicos, certificados médicos ou 
outros registos de qualquer médico que o 
tenha tratado ou podemos não conseguir 
pagar a reclamação. 
 

ü Também podemos contactar terceiros que 
tenham ou venham a ter de prestar serviços 
ao segurado ou com o objectivo de verificar as 
informações fornecidas para apoiar o sinistro. 
 

ü Se não recebermos as informações de que 
necessitamos, podemos negar o crédito ou 
reter o pagamento até recebermos as 
informações de que necessitamos. 

Documentação para pagamento das 
indemnizações 
A documentação a apresentar em caso de 
sinistro deve incluir: 

• Fotocópia de Bilhete de Identidade/ Cartão 
de Cidadão  
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• Número de Identificação Fiscal dos 
beneficiários  

• Fotocópia de documento com os Número de 
Identificação Bancária (NIB)/IBAN da 
conta. 

• Documento comprovativo de ter satisfeito 
as despesas inerentes ao evento coberto.  

 

O Segurador reserva-se ao direito de 
solicitar outros documentos 
justificativos que considere 
necessários à avaliação do sinistro e 
que sirvam para descrever os factos 
relacionados com as garantias do 
contrato.  
O Segurador reserva-se ainda ao 
direito, se necessário para avaliar a 
incapacidade em causa, de solicitar 
que a Pessoa Segura se submeta a um 
exame médico por um médico 
mandatado pela Companhia. 

Declaração de Sinistro 
O Segurado e os seus beneficiários, devem entrar 
em contacto com a Seguradora, indicando: 
 
• Número da Apólice: 
• Descrição do Sinistro: 
 

Em função do sinistro podem ser solicitados 
alguns documentos adicionais para o correto 
tratamento do respetivo processo. 

 
Dados de contacto para a 
declaração/participação do sinistro: 
Email: https://glovo.qover.com/ 

Definições Principais 
Acidente: Acontecimento súbito, imprevisível, 
fortuito, exterior à vontade do Segurado, 
originando lesões corporais que poderão resultar 
em Morte, Incapacidade Permanente ou 
qualquer outra situação abrangida pela Apólice. 

Apólice: Documento que titula o contrato 
celebrado entre o Tomador do Seguro e o 
Segurador, das quais fazem parte as respectivas 
condições gerais, especiais, se as houver, e 
particulares acordadas.  

Capital Seguro: Montante máximo da 
indemnização a pagar pelo Segurador em caso 
de sinistro.  

Doença: Para os efeitos do presente contrato, 
entende-se por doença, qualquer alteração de 
saúde superveniente durante o decurso de uma 
viagem coberta pela Apólice e cujo diagnóstico e 
confirmação sejam efetuados por um médico 
legalmente reconhecido e cuja assistência seja 
necessária. 

Doença pré-existente: Doença, defeito físico 
ou patologia já diagnosticada, tratada ou objecto 
de consulta médica, ou cujos sintomas e/ou 
sinais se tenham manifestado antes da data de 
entrada em vigor da apólice e incorporação da 
pessoa em causa como segurada na apólice. 
Todos os processos patológicos em curso antes 
da data de efeitos do contrato e as consequências 
dos mesmos são excluídas da cobertura e não 
serão aceites pela apólice. 

Doença Profissional : Para efeitos da 
cobertura da apólice, entende-se por: aquela que 
se adquire em consequência do exercício 
continuado do trabalho ralizado por conta do 
Tomador do Seguro e devido às características 
deste e que seja reconhecida como tal pela 
Segurança Social ou Autoridade Laboral 
Competente.  

Garantias Cobertas: Os eventos cujo risco é 
objeto de cobertura, detalhados nas condições 
da apólice. 

Hospital: Instituição legalmente autorizada 
para o diagnóstico, cuidados médicos e 
tratamento de pessoas doentes ou lesionadas 
internadas atendidas permanentemente por um 
médico(s) ou vários, o qual se encontra 
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disponível para consulta ou tratamento em todo 
momento. 

Para efeitos da presente apólice, não são 
considerados “hospitais” os hotéis, asilos, casas 
de repouso ou de convalescença, estâncias 
termais, instalações dedicadas principalmente à 
detenção e/ou tratamento de dependências e 
instituições similares. 

Hospitalização: Para os efeitos da presente 
cobertura, considerar-se-á que a Pessoa Segura 
estará hospitalizada sempre que seja inscrito 
como paciente num Hospital ou Clínica, tal 
como anteriormente definidos, por um período 
superior a 24 horas. 

Médico: O licenciado por Faculdade de 
Medicina, legalmente autorizado para exercer a 
profissão no respectivo país, ficando 
expressamente excluídos todos os que exerçam 
especialidades não reconhecidas pela Ordem dos 

Médicos ou organismo equivalente do país em 
que o ato médico tiver lugar. 

Pessoa Segura: A pessoa cuja vida ou 
integridade física se encontra segura pelo 
presente Contrato. 

Segurador: A Chubb European Group SE, 
Sucursal en España, atuando em regime de livre 
prestação de serviços como Segurador  (adiante 
o “Segurador”), com sede em Paseo de la 
Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid 
(España). 

Sinistro: evento que desencadeia o 
accionamento da cobertura do risco prevista no 
contrato. 

Residência habitual: Domicílio em Portugal 
onde o Segurado reside permanentemente antes 
do início da missão profissional, objeto da 
cobertura, e de para onde será repatriado, se for 
necessário, de acordo com as coberturas da 
Apólice.

Procedimento de Reclamação 
Poderá ser remetida ao Segurador qualquer reclamação que o Tomador do Seguro, segurado, beneficiários 
ou terceiros lesados tenha em relação ao Contrato de Seguro, que seguirá as condições previstas no 
Regulamento de Gestão de Reclamações da Chubb European Group SE, Sucursal en España. 

Contactos:  

Morada:  

Telefone (geral):  

Fax:  

E-mail:  

Website/formulário reclamação:  

As reclamações relativas ao contrato poderão também ser dirigidas à Autoridade de Seguros e Fundos de 
Pensões (www.asf.com.pt, e-mail consumidor@asf.com.pt), ser apresentadas através do livro de 
reclamações eletrónico (https://www.livrodereclamacoes.pt/inicio), ou perante o Provedor do Cliente da 
Chubb European Group SE, Sucursal en España cujos contactos encontra na área de cliente em  



 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
  

 

Lista de Entidades de RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS (em conformidade com o artigo 20º da 
Diretiva 2013/11/EU) 

CACCL - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa 
http://www.centroarbitragemlisboa.pt/ 

CAUAL - Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lisboa https://arbitragem.autonoma.pt/ 

TRIAVE - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral 
http://www.triave.pt/ 

CACC RAM - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região Autónoma da Madeira 
https://www.madeira.gov.pt/cacc/ 

CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo) 
http://www.ciab.pt/pt/ 

CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo 
http://www.arbitragemdeconsumo.org/ 

CACCDC - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra 
http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com 

CIMACCA - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve 
http://www.consumoalgarve.pt 

CICAP - Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto http://www.cicap.pt 

CIMPAS - Centro de Informação Mediação e Provedoria de Seguros http://www.cimpas.pt 

Esta lista está sujeita a alterações. Pode encontrar uma lista atualizada de entidades RAL em: 
https://www.consumidor.gov.pt/parceiros/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-
alternativa-de-litigios-de-consumo/ral-mapa-e-lista-de-entidades.aspx 

Caso pretenda apresentar uma reclamação sobre uma apólice de seguro contratada online,  pode registá-
la através da plataforma de resolução de litígios em linha da Comissão Europeia, 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Proteção de Dados 
A Chubb processa os dados pessoais recolhidos diretamente do titular (ou por intermédio de mediador) 
com o objetivo de emitir e gerir apólices de seguro, incluindo a gestão de sinistros que resultem das 
mesmas. 

Os dados pessoais poderão incluir não apenas simples dados de contacto do titular, tais como o nome, a 
morada ou o número de apólice, mas igualmente dados mais privados sobre o respetivo titular (por 
exemplo, a idade, dados de saúde, dados financeiros, histórico de sinistros ou outros) na medida em que 



 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
  

 

seja relevante para o risco a segurar pela Chubb, serviços a prestar ou para a gestão de um sinistro que 
tenha sido participado. 

A Chubb pertence a um grupo global, e os dados pessoais do titular podem ser transferidos para outras 
empresas do Grupo, localizadas noutros países, caso se revele necessário para assegurar cobertura ao 
abrigo de uma apólice de seguro ou para conservar os mesmos. Por outro lado, a Chubb recorre a 
serviços de diversos fornecedores acreditados que também poderão aceder a dados pessoais, sob regime 
de absoluta confidencialidade e mediante as instruções e controlo da Chubb. 

Ao titular dos dados, assistem-lhe determinados direitos em relação ao tratamento dos seus dados, 
incluindo direitos de acesso e, em determinadas circunstâncias, de apagamento. 

Esta secção apresenta uma explicação sucinta de como a Chubb utiliza os dados pessoais. Para mais 
informações a Chubb recomenda vivamente a leitura da acessível Política de Privacidade da Chubb, 
disponível em: www.chubb.com/es-es/footer/privacy-policy-pt.html. Caso pretenda, o titular poderá 
solicitar, a qualquer momento, uma cópia em papel da Política de Privacidade, bastando para tal remeter 
o seu pedido para: dataprotectionoffice.europe@chubb.com. 

 


