Exmo(a) Senhor(a) Encarregado de Educação,
Sobre o assunto em referência e respeitante a acidentes sofridos no âmbito
das atividades letivas, informa-se o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Esta apólice está ao abrigo da portaria 413/99
O tomador do seguro é o Instituto dos Pupilos do Exército;
O nº da apólice é: 11092421 da VITÓRIA SEGUROS;
Os alunos são sempre evacuados acompanhados por um representante
dos Pupilos do Exército e preferencialmente evacuados para o Centro
Clínico de Lisboa do SAMS (Rua Fialho de Almeida, 21, 1070-128
LISBOA), salvo a gravidade do sinistro implique a necessidade urgente da
prestação de cuidado de saúde;
5. Para se atendido na clinica referida no ponto anterior tem que ser
acompanhado por um representante do IPE;
6. Não deve levar o seu educado para qualquer Unidade Hospitalar sem
informar o IPE, caso esta situação não se verifique os Pupilos do Exército
não se responsabiliza pelo ressarcimento da despesa;
7. Caso recorra a qualquer unidade hospital do SNS o seguro escolar
funciona por contrarreembolso;
8. Todas as faturas resultantes de tratamentos e consultas devem ser
entregues na Secção Logística dos Pupilos no máximo até 48h após o
acidente;
9. Unidades hospitalares do SNS a utilizar na região de Lisboa:
a. Estefânia (até 18 anos)
b. Santa Maria (com 18 anos)
c. Hospital das Forças Armadas (com 18 anos e com ADM)
10. Garantias Cobertas, valores Seguros e Franquias
a. Morte – 2.500€
b. Invalidez Permanente – 12.500€
c. Despesas de tratamento e Repatriamento – 2.500€
11. Contactos do IPE:
a. Respetivo Comandante de Companhia (no horário escolar)
b. Graduado de Serviço (entre as 17h – 9h, feriados e fins de semana)
912 722 483
c. Socorrista de Serviço (entre as 17h – 9h, feriados e fins de semana)
913 843 748
12. Horário da Clínica:
a. Todos os dias uteis, das 8h às 22h
b. Sábados, Domingos e Feriados, das 8h às 20h

