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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO: 

• CLUBES ASSOCIADOS 

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

• ANT REMO 

Lisboa, 2018-03-15 Circular Nº 16/2018 

 

Assunto: Seguros de Danos Próprios para Embarcações de Remo 

Caros Associados, 

 

Na sequência da Circular nº05/2018, relativa ao aluguer de embarcações para os EUSA Games 2018, a 

Federação Portuguesa de Remo estabeleceu uma parceira com a seguradora Mútua dos Pescadores, para 

que os seus associados pudessem beneficiar de um seguro de danos próprios para as embarcações de remo, 

onde estivesse cobertos quaisquer danos causados durante a competição.  

 

Todas as embarcações alugadas durante os EUSA Games 2018 terão de estar cobertas por um seguro de 

danos próprios, que poderá ser efectuado apenas para o evento ou contratualizado para um ano e seguintes. 

 

Neste sentido, enviamos os preços dos prémios dos seguros em função do tipo de embarcação e do modelo 

seleccionado: 

 

Prémio exclusivamente para o período de realização do campeonato, cobrindo os riscos de danos próprios, 

com franquia de 100,00 (cobrada no aluguer) por embarcação e responsabilidade civil de 250.000, o valor do 

prémio total para cada embarcação será o constante do quadro abaixo : 

  

Tipo embarcação Valor unitário Prémio Total 

1x 10.000€ 27,00€ 

2x/2 20.000€ 51,00€ 

4x/4 30.000€ 71,00€ 

8+ 40.000€ 81,00€ 
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Prémio anual por tipo de embarcação, cobrindo os riscos de danos próprios, com franquia de 100,00 por 

embarcação e responsabilidade civil de 250.000, o valor do prémio total para cada embarcação será o 

constante do quadro abaixo. 

 

Tipo de embarcação Valor unitário Prémio Total 

1x 10.000€ 64,00€ 

2x/2 20.000€ 122,00€ 

4x/4 30.000€ 173,00€ 

8+ 40.000€ 205,00€ 

 

A contratualização das apólices deverá ser efectuada através dos contactos abaixo indicados dando 

conhecimento por e-mail à Federação Portuguesa de Remo (geral@fpremo.pt). 

 

Bruno Nunes – Confinvest: 

 E-mail: brunonunes@confinvest.pt 

 Tel.: 968 710 030 

David Silva – Mútua dos Pescadores: 

 E-mail: david.silva@mutuapescadores.pt 

 Tel.: 969 363 006 

 

Gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos. 

 

                O Presidente 

 

            Luís Ahrens Teixeira 
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