
Allianz Pavilhões Desportivos
A quem se destina este seguro?
A todas as entidades que possuam pavilhões ou polidesportivos. 
Este seguro é obrigatório por lei. 

O que consideramos como Pavilhões Desportivos?
São instalações desportivas abertas ao público, dotadas de 
equipamento próprio para a prática de modalidades desportivas 
e que contam obrigatoriamente com um responsável técnico, cuja 
presença nas instalações é exegível durante todo o período de 
funcionamento. 

O que inclui o seguro Allianz Pavilhões Desportivos?
Garante o risco de acidente resultante da prática desportiva 
ou outras atividades, desenvolvida pelas Pessoas Seguras que 
o frequentem, no interior do mesmo e durante os horários de 
abertura ao público.

Qual a informação necessária para um Allianz 
Pavilhões Desportivos?
Precisamos que nos indique qual a lotação, as atividades e o nível 
de frequência de cada uma das atividades. 

Não é necessário indicar nomes, qualquer utilizador do espaço 
estará protegido enquanto nele permanecer.  

Nota: A Lotação é a capacidade do equipamento desportivo, ou 
seja, o número de pessoas que poderá ocupar as instalações, 
para efeitos de prática desportiva, num mesmo momento. Esta 
informação conta no alvará de licença de funcionamento da 
Instalação Desportiva. 

Quais as coberturas e capitais?

Morte e Invalidez Permanente (MIP) 28.034,76€

Despesas de Tratamento (DT) 4.485,05€

Lorem ipsum dolor sit amet, con 
sectetuer adipescing elit, sed diam 
Nonummy

ALLIANZ PORTUGAL

Adicionalmente a Allianz disponibiliza-lhe, sem qualquer custo, as 
coberturas de: 

Despesas de Funeral 5.000,00€

Despesas com operações de salvação, 
busca e transporte

1.000,00€

Morte Simultânea da Pessoa Segura e 
Cônjuge (com filhos menores a cargo)

15.000,00€ 

Quanto custo o Allianz Pavilhões Desportivos?
O custo varia de acordo com o tipo de equipamento,  lotação da 
instalação e das modalidades nela praticadas. 

Lotação Prémio total anual Franquia*

até 20 530€

90€

até 30 850€

até 40 1.050€

até 50 1.250€

até 75 1.570€

até 100 2.100€

até 150 3.150€

até 250 5.020€

* franquia aplicável à cobertura de Despesas de Tratamento. 

Se quiser incluir mais do que um pavilhão, o prémio será  
calculado separadamente e será emitido um contrato de seguro 
por pavilhão.  
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Outras Informações: 
. O prémio total mínimo é de 42€.
. Os preços apresentados aplicam-se no âmbito de desporto 
amador não federado.  
. A idade limite de adesão das pessoas seguras é de 75 anos. 


