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SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS  
 

CONDIÇÃO ESPECIAL 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO VOLUNTÁRIO e  

RESPONSABILIDADE CIVIL DA ORGANIZAÇÃO PROMOTORA 

 

Definições 

Para efeitos do presente contrato, entende-se por: 

a) Tomador do seguro, a organização promotora que contrata com a LUSITANIA, sendo responsável pelo 
pagamento do prémio; 

b) Organização promotora, as entidades públicas da administração central, regional ou local ou outras pessoas 
coletivas de direito público ou privado, legalmente constituídas, que reúnam condições para integrar 
voluntários e coordenar o exercício da sua atividade. 

c) Pessoa Segura, voluntário cuja vida, saúde ou integridade física se segura;  
d) Voluntário, indivíduo devidamente certificado a realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização 

promotora. 

 

Objecto do Contrato 

1. Ficam garantidas as indemnizações que, por responsabilidade civil extracontratual, possam ser 
exigidas às Pessoas Seguras em consequência de danos patrimoniais e não patrimoniais causados a 
terceiros durante o exercício da atividade de voluntariado. 

2. Ficam, igualmente, garantidas as indemnizações que, por responsabilidade civil extracontratual, 
possam ser exigidas ao Tomador do Seguro em consequência de danos patrimoniais e não 
patrimoniais causados a terceiros, decorrentes da atividade de voluntariado da qual é promotor. 

 

Âmbito territorial 

Portugal Continental e Regiões Autónomas. 

 

Garantias 

1. A prestação da LUSITANIA, ao abrigo da Responsabilidade Civil do Voluntário, está limitada aos 
valores máximos indicados nas Condições Particulares por sinistro e por cada período de vigência do 
contrato. 

2. A prestação da LUSITANIA, ao abrigo da Responsabilidade Civil da Organização Promotora, está 
limitada aos valores máximos indicados nas Condições Particulares por sinistro e por cada período 
de vigência do contrato. 

 

Exclusões 

A cobertura de Responsabilidade Civil do presente contrato não abrange: 

a) Danos causados a quaisquer pessoas cuja responsabilidade esteja garantida, bem como: 
i. Ao cônjuge ou equiparado, ascendentes e descendentes do Tomador de Seguro e da Pessoa 

Segura e as pessoas que com eles coabitem, vivam a seu cargo ou pelas quais sejam civilmente 
responsáveis; 

ii. Aos sócios, gerentes, empregados, assalariados e representantes ou agentes legais do Tomador 
do Seguro e da Pessoa Segura, nomeadamente por danos enquadráveis no âmbito da legislação 
sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais  

b) Danos causados a bens e valores que estejam confiados ao Tomador do Seguro ou à Pessoa Segura, 
para guarda, utilização, trabalho ou qualquer outro fim; 

c) Danos resultantes da posse ou utilização de veículos, aeronaves, embarcações ou outros meios de 
locomoção ou de transporte terrestre, aéreo e aquático, equipados ou não com motor, bem como pelos 
objetos por eles transportados; 
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d) Danos causados por obras, trabalhos, desenhos, projetos, planos, fórmulas, conselhos e outros 
serviços realizados a título profissional, bem como por produtos e embalagens produzidos, 
armazenados e / ou fornecidos pelos mesmos; 

e) Danos direta ou indiretamente causados pela ação de poluentes, substâncias irritantes e 
contaminantes sólidos, líquidos, gasosos ou térmicos, incluindo, entre outros, fumo, vapor, fuligem, 
gases, ácidos, alcalis, bactérias, produtos químicos, resíduos, desperdícios e materiais para serem 
reciclados, recondicionados ou recuperados; 

f) Danos que devam ser cobertos por um seguro obrigatório de responsabilidade civil;  
g) Qualquer responsabilidade decorrente de atos ou omissões dolosas, ou que envolvam 

responsabilidade criminal;  
h) Danos resultantes da violação deliberada de leis, regulamentos ou normas técnicas ou de segurança 

genericamente aplicáveis à atividade do Tomador do Seguro e da Pessoa Segura;  
i) Multas ou coimas, penalidades de natureza fiscal, compensações arbitradas por um Tribunal Criminal 

ou fixadas a título de penalidades ou de danos punitivos, exemplares ou agravados;  
j) Qualquer responsabilidade decorrente de acordo ou contrato particular, na medida em que a 

responsabilidade daí resultante exceda aquela a que estariam obrigados na ausência de tal acordo ou 
contrato. 


