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             Que riscos são segurados? 

O presente contrato cobre, até ao limite do capital 

fixado nas Condições Particulares, as indemnizações 

que possam legalmente recair sobre o segurado, por 

responsabilidade civil resultante do exercício da caça.   
A cobertura prestada engloba os acidentes causados 

pelo próprio segurado, por batedores exclusivamente 

ao seu serviço e pelos animais que, ao seu serviço, sejam 

utilizados como meios de caça.   

Para além do disposto na apólice do Seguro Obrigatório 

de Responsabilidade Civil do Caçador, e desde que 

expressamente referenciadas nas Condições 

Particulares, poderão ser garantidas as seguintes 

coberturas facultativas: 

• Responsabilidade Civil Facultativa; 

• Assistência ao Caçador; 

• Danos em armas de caça (espingarda, arco ou besta); 

• Tiro Desportivo; 

• Responsabilidade Civil dos Titulares de licença para 

uso e porte de armas ou sua detenção. 

 

 

 
             Que riscos não são segurados? 

• Os acidentes devidos a cataclismos da natureza, atos de guerra, 

terrorismo, perturbação da ordem pública e utilização ou 

transporte de materiais radioativos; 

• O acidente imputável ao próprio lesado, na medida dessa 

imputação; 

• Os acidentes abrangidos pela lei de acidentes de trabalho; 

• Os pagamentos devidos a título de responsabilidade criminal, 

contraordenacional ou disciplinar; 

Salvo convenção em contrário, expressa nas Condições 

Particulares, não ficam cobertos os acidentes ocorridos no 

percurso de ida e regresso para o local do exercício da caça, seja 

qual for o meio de transporte utilizado; 

Para além das exclusões previstas nas Condições Gerais da apólice 

de seguro obrigatório de Responsabilidade Civil do Caçador as 

coberturas facultativas contratadas ao abrigo do presente contrato 

nunca garantem os sinistros resultantes de: 

• Infração das leis e/ou regulamentos da caça; 

• Atos ou omissões dolosas do Segurado ou de pessoas por quem 

este esteja civilmente responsável; 

• Rixas, desordens atos ou omissões do segurado, ou de pessoas por 

quem este seja civilmente responsável, quando praticadas em 

estado de demência ou sob influência do álcool, estupefacientes 

ou outras drogas não prescritas pelo médico; 

• Todas as lesões corporais ou morte decorrentes direta ou 

indiretamente de transmutação do núcleo do átomo, assim como 

das radiações pela aceleração artificial das partículas atómicas ou 

por contaminação radioativa; 

• São ainda aplicáveis ao presente contrato as exclusões específicas 

constantes de cada uma das coberturas facultativas contratadas. 

 

 
 

 
Há alguma restrição na cobertura? 
• Salvo convenção expressa em contrário nas Condições Particulares, se as consequências de um sinistro forem agravadas por doença ou 

enfermidade anterior, a responsabilidade da Seguradora não poderá exceder a que teria na ausência de tal doença ou enfermidade; 

• Ao valor das indemnizações, que, nos termos deste contrato, vierem a ser liquidadas, aplicar-se-ão as franquias estabelecidas nas Condições 

Particulares.  

 
 

 

 

 

 

 

 A presente informação não substitui a leitura da informação pré contratual e contratual completa disponíveis em 

www.caravelaseguros.pt  

 
Qual é o tipo de seguro? 
Garante a responsabilidade civil do Segurado, por danos causados a terceiros no exercício da caça. Garante igualmente a responsabilidade civil atiradores 

desportivos e dos portadores de armas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caravelaseguros.pt/


       
Onde estou coberto? 
• Este contrato apenas produz efeitos em relação a acidentes ocorridos em Portugal Continental e Regiões Autónomas dos Açores e Madeira; 

  
 

       
Quais são as minhas obrigações? 

 Dever de declaração inicial do risco 

• O Tomador do seguro ou o Segurado estão obrigados antes da celebração do contrato, a declarar com exatidão todas as circunstâncias que 

conheçam e razoavelmente devam ter por significativas para apreciação do risco pelo Segurador; 

• O disposto no número anterior é igualmente aplicável a circunstâncias cuja menção não seja solicitada em questionário eventualmente 

fornecido pelo Segurador para o efeito. 

 Durante a vigência do contrato 

• O Tomador do seguro ou Segurado têm o dever de, durante a execução do contrato, no prazo de 14 dias a contar do conhecimento do facto, 

comunicar ao Segurador todas as circunstâncias que agravem o risco, desde que estas, caso fossem conhecidas pelo Segurador aquando da 

celebração do contrato, tivessem podido influir na decisão do contratar ou nas condições do contrato. 

 Em caso de sinistro coberto pelo presente contrato, o Tomador de Seguro ou o Segurado obrigam-se a: 
• A comunicar tal facto, por escrito, ao Segurador, no mais curto espaço de tempo possível, nunca superior a 8 dias a contar do dia de ocorrência 

ou do dia em que tenha conhecimento da mesma, explicitando as suas circunstâncias, causas eventuais e consequências; 

• Tomar as medidas ao seu alcance no sentido de evitar ou limitar as consequências do sinistro; 

• Autorizar os médicos que a assistiram a prestarem ao médico designado pela Seguradora todas as informações solicitadas salvaguardando-

se o consentimento de acesso aos dados pessoais de saúde do Segurado; 

• Comunicar, até 8 dias após verificação, a cura das lesões, promovendo o envio de declaração médica, donde conste, data da alta, o número 

de dias em que houve Incapacidade Temporária, e a percentagem de Invalidez Permanente eventualmente constatada. 

 
 

 
Quando e como devo pagar? 
• O prémio inicial, ou a primeira fração deste, é devido na data de celebração do contrato; 

• As frações seguintes do prémio inicial, o prémio de anuidades subsequentes e as sucessivas frações deste são devidas nas datas estabelecidas 

no contrato; 

• O prémio pode ser pago, dependendo do acordado, em numerário, cheque bancário, transferência bancária, débito em conta, vale postal ou 

cartão de débito ou de crédito. 

 
 

 
Quando começa e acaba a cobertura? 
• O contrato produz efeitos a partir do momento do pagamento do prémio inicial e até que um prémio ou fração subsequente deixe de ser pago, 

a menos que, entretanto, se verifique qualquer outra causa de cessação do contrato. 

 
 

 
Como posso rescindir o contrato? 
• Por denúncia, mediante comunicação à Caravela, com a antecedência mínima de 30 dias face ao termo da anuidade. 

• Por resolução, havendo justa causa. 

• Por caducidade, tratando-se de contrato temporário quando atingido o termo do prazo da sua vigência. 

• Por acordo das partes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


