
 

 
 

 
 
 
Fundado em 1974   
 
 

EPISÓDIO DE URGÊNCIA 

 

OBJECTIVOS  

 

Este documento procura dar conhecimento relativo ao seguro desportivo que todos os 

atletas de clubes estão cobertos. 

Procedimento de utilização do seguro desportivo em caso de ocorrência de lesão. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Sempre que ocorrer uma lesão em treino, em jogo ou em algum torneio homologado pela 

FPV, o encarregado de educação tem que decidir se pretende ou não acionar o seguro 

desportivo. Esta decisão deve ser feita antes da primeira assistência de modo a que 

possam ser incluídos nas despesas do seguro os custos desta assistência. No entanto pode 

optar por não fazer a participação logo na primeira assistência caso ache que a gravidade 

da lesão não justifica a utilização do seguro desportivo. 

Recordamos que para acionar o seguro, o encarregado de educação tem que fazer a 

participação do acidente num prazo máximo de 72 horas que deve ser acompanhada 

de uma franquia à seguradora no valor de 115€, valor esse que é da responsabilidade do 

encarregado de educação. 

Se optar por não acionar o seguro por achar que as despesas resultantes da lesão não 

atingirão os 115€ ou porque tem algum sistema de saúde alternativo que poderá utilizar 

com custos menores ou por opção própria, deve preencher o termo de responsabilidade 

em anexo declarando que assume a responsabilidade do tratamento da lesão do seu 

educando abdicando da utilização do seguro desportivo (abaixo exposto), enviando para 

geral@voleiboloeiras.com em suporte digital ou entregando em mãos ao treinador ou 

direção do clube. 

Esta situação serve para salvaguardar qualquer uma das partes, atletas e clube, evitando 

possíveis situações desagradáveis para todos. 

O manual de procedimentos do seguro desportivo da FPV encontra-se no site do CVO 

www.voleiboloeiras.com no menu Documentos / Seguro Desportivo FPV 

 

 

 

A Direção 
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Clube de Voleibol de Oeiras  
Av. D. João I, nº 40 ∙ 2780-065 Oeiras 

93 171 51 55 
geral@voleiboloeiras.com ∙ www.voleiboloeiras.com 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, 

Encarregado de Educação do atleta __________________________________ 

_____________________, declaro que assumo total responsabilidade pelo 

tratamento da lesão desportiva do meu educando, optando por não acionar o 

seguro desportivo da Federação Portuguesa de Voleibol pelo qual o meu 

educando está abrangido. 

 

 

 

 

Data: ___/___/_____ 

 

 

 

Assinatura 

 

____________________________ 
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