
Seguro Desportivo 

Reembolso de Despesas 

  

1-  A Companhia de Seguros exige originais dos comprovativos de pagamento (recibos a 
acompanhar as respetivas faturas, faturas simplificadas, faturas/recibo, …) das despesas 
elegíveis, com discriminação dos atos médicos/clínicos efetuados; 

2- As despesas obrigatoriamente justificadas clinicamente, deverão ser em nome do sinistrado 
e/ou clube; no caso de estarem em nome do clube, as mesmas deverão referir qual o atleta 
sinistrado;  

3-São elegíveis as despesas incorridas em consequência direta do sinistro ocorrido, como 
consultas, medicamentos, exames complementares de diagnóstico, cirurgias, fisioterapia… ; 

4-Tratando-se de despesas com Medicamentos, material ortopédico, Exames Complementares 
de Diagnóstico e Sessões de Fisioterapia, estas deverão ser acompanhadas das respetivas 
receitas/prescrições médicas; no caso de despesas com exames radiologia (RMN’s, TAC’s, 
ECO’s,…), estas deverão ser acompanhadas dos respectivos relatórios analíticos e no caso de 
despesas relativas a tratamentos de Estomatologia, deverão ser acompanhadas do 
relatório/orçamento dos tratamentos a efectuar; 

5-As despesas de transporte estão excluídas do âmbito desta apólice (com excepção no caso 
Transporte de urgência em Ambulância na data de sinistro). 

6- A documentação (comprovativos de pagamento) deverá ser enviada por correio para a morada 
Rua das Andresas, nº326, 4100-050 PORTO, para N/análise e validação; 

7-Os valores de reembolso são efetuados de acordo com as condições gerais e particulares da 
apólice respetiva; alertamos que existem definidos limites indemnizatórios para atos 
médicos/clínicos realizados fora rede convencionada; as condições particulares da apólice 
poderão/deverão ser solicitadas junto do Clube/associação(Federação) respectiva; 

8-O reembolso é efetuado pela Companhia de Seguros AIG por Transferência Bancária ao titular 
das despesas. Caso os documentos das despesas estejam em nome do sinistrado e tenham 
sido pagas pelo clube, as despesas deverão ser acompanhadas por uma declaração do 
sinistrado ou seu representante legal a autorizar que o reembolso seja efetuado diretamente ao 
clube. 

9-As despesas deverão ser acompanhadas pelo IBAN do sinistrado (ou de um dos seus 
encarregados de educação, neste caso necessário ser acompanhado do CC do atleta sinistrado), 
ou do Clube, consoante a situação descrita anteriormente.  

10-Tratando-se de despesas relativas a uma cirurgia efetuada fora da N/Rede Convencionada, 
é necessário que nos remetam relatório pré cirúrgico, relatório pós cirúrgico, protocolo cirúrgico, 
relatórios de Imagiologia (poderão ser cópias) e imagens da cirurgia, por forma a poder validar 
as despesas incorridas nessa cirurgia e ser processado o respetivo reembolso por parte da 
Companhia de Seguros AIG 

11-A presente informação não dispensa a consulta das condições gerais e particulares da apólice 
em vigor. 

 


