De:

Serviços Administrativos

Para:

Agrupamentos, Juntas de Núcleo, Juntas Regionais

Assunto: Seguro escutista para maiores de 65 anos
Data:

23-11-2011

Circular: 11-1-103

Caros Dirigentes,

Em anexo remetemos o questionário, que é de preenchimento obrigatório, para os
Dirigentes dos 65 aos 75 anos. Os Dirigentes desta faixa etária que não procederem ao
seu preenchimento perdem o direito a eventual indemnização, quer por morte ou invalidez
permanente, no caso de acidente durante actividade escutista.
Transcrevemos informação da Medipom – Mediadora do CNE – sobre o valor a pagar pelos
dirigentes dos 70 aos 75 anos:
“- Todos os elementos com mais de 70 anos e até aos 75 anos têm apenas a
cobertura de Morte com um capital de 50.000,00€. O prémio de seguro mantém-se
inalterável.
- Fica estipulado a OBRIGATORIEDADE do preenchimento de um questionário
saúde (em anexo) para elementos com mais de 65 anos.
- Para elementos com mais de 75 anos cessa a cobertura de Morte e são retirados
da apólice.”
Aproveitamos para recordar que o SIIE já não contabiliza os Dirigentes maiores de 75
anos para efeito de seguro.
Sem outro assunto de momento, com as melhores saudações escutistas,
Sempre Alerta para Servir

Teresa Loja
Chefe dos Serviços Administrativos do CNE
(tloja@cne-escutismo.pt)

Tomador Seguro: Corpo Nacional de Escutas Agrupamento:___________________
Apólice: 6723000
Companhia Seguros Lusitânia
Pessoa Segura: _________________________________________________________
Morada________________________________________________________________
Data de Nascimento____________________ Contribuinte________________________
Questionário de Saúde
Sofre ou já sofreu de enfermidades suscetíveis de determinar acidentes, de agravar as suas
consequências ou de demorar a cura de lesões (reumatismo, paralisia, varizes, hérnias,
vertigens, diminuição de faculdades visuais ou auditivas, síncopes, diabetes, albuminúria,
sífilis, alcoolismo, epilepsia, ataques de alienação mental ou simples, ataques nervos,
doenças da coluna ou medulares, tromboses, tuberculoses, ataques do coração)?
__________ Quais?_________________ Há quanto tempo?______________
Já foi vítima de acidentes corporais? ___________________ Circunstâncias e
Consequências? _________________________________________________________
Já recebeu alguma indemnização ao abrigo de uma apólice de Ac. Pessoais?
_________________ Datas? __________Companhias? _______________________
Tem qualquer invalidez permanente? ________________ Qual e porquê? __________
Tem qualquer defeito físico? ______________ Qual? ____________ É canhoto? _____
Tem algum seguro de Ac. Pessoais ?__________________ Em que
Companhia?_________ Capital,Subs. Diário, despesas Médiacs?__________________
Está abrangido por alguma apólice de Ac. Trabalho?__________________ Em que
Companhia_____________________________________________________________
Já foi aceite ou recusado por algum seguro de Vida ou Ac. Pessoais? Qual a
Companhia?____________________________________________________________
Peso ____________________________________ Altura________________________

