FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO
Circular 05 – 14 Março 2018

Condições contratuais dos seguros de grupo FPAm
Relembramos a todos os Clubes associados as condições contratuais dos seguros de
grupo da FPAm de acidentes pessoais e de responsabilidade civil, que se encontram
publicadas na página “web” desta Federação.

ACIDENTES PESSOAIS - apólice 202410398
A FPAm tem com a Companhia de Seguros ALLIANZ um contrato de seguro extensivo
aos seus aeromodelistas federados, ou seja, aos possuidores de qualquer Licença
Nacional, devidamente actualizada, na modalidade de Acidentes Pessoais cobrindo
em resumo* o seguinte:

COBERTURAS

CAPITAIS
FRANQUIAS
POR PESSOA POR PESSOA

IDADE LIMITE
DE
PERMANÊNCIA

MORTE POR ACIDENTE

27.006,00 €

75

INVALIDÊS PERMANENTE POR ACIDENTE

27.006,00 €

75

DESPESAS DE TRATAMENTO POR ACIDENTE

4.320,00 €

MORTE SIMULTÂNEA DE PESSOA SEGURA E
CONJUGE

15.000,00 €

75

DESPESAS DE FUNERAL ( GASTO )

5.000,00 €

75

DESPESAS COM OPERAÇÕES SALVAMENTO,
BUSCA, TRANSPORTE DE SINISTRADO

1000.00 €

75

60,00 €

75

Este seguro cobre os acidentes pessoais directamente relacionados com a prática
amadora do Aeromodelismo em qualquer parte do MUNDO e engloba repatriamento.
_____________________________________________________________________
RESPONSABILIDADE CIVIL - apólice 095/00920495
A FPAm. tem com a companhia de Seguros LIBERTY um contrato de seguro
extensivo aos seus aeromodelistas federados, ou seja, aos possuidores de qualquer
Licença Nacional, devidamente actualizada, nas modalidades de Seguro de
Responsabilidade Civil, cobrindo os danos a terceiros nas seguintes condições
resumidas*:
Capital em euros 250.000 por sinistro, incluindo juros, despesas judiciais e com a defesa da
segurada ou associados, por anuidade, por danos corporais, por danos materiais e por vítima.

Franquia por danos materiais a um estranho à FPAm - 5% do valor total -- mínimo de 25 Euros

1

Franquia por danos materiais a filiado na FPAm -- 10% do valor total -- mínimo de 100 Euros

Ficam excluídos os danos sofridos pela própria segurada e pelos associados
- As garantias deste contrato são extensivas a Espanha;
* para maior detalhe, devem ser consultadas as condições das respectivas apóçices.
___________________________________________________________________
Tendo chegado ao nosso conhecimento a alteração de regulamentação, sobre este
tema, em Espanha solicitámos esclarecimento junto da Real Federação Aeronáutica
Espanhola tendo recebido a informação que se transcreve:
“El Real Decreto 1919/2009, de 11 de diciembre, por el que se regula la seguridad aeronáutica
en las demostraciones aéreas civiles, en su art. 33.3., Cobertura del seguro para la demostración
aérea, dice:
Cualquier otro participante debe disponer de forma obligatoria para participar en la
demostración aérea de un seguro de responsabilidad civil a terceros con una cobertura mínima
de:
a) 150.000 € para alas delta, paracaídas, parapente motorizados y aeromodelos de
vuelo circular.
b) 250.000 € para alas delta con motor, parapentes motorizado y aeromodelos
radiocontrolados de menos de 10 kg y velocidad máxima inferior a 200 km/h.
c) 500.000€ cuando se trate de aeromodelos radiocontrolados de peso comprendido
entre 10 y 25 kg o cuando se vayan a alcanzar velocidades superiores a 200 km/h.
Por lo tanto, en contestación a su pregunta, le informo que en España es obligatorio el
cumplimento del RD 1919/2009 para demostraciones aéreas con presencia de público, por lo
que para el caso de que los aeromodelos participantes estén incluidos en el apartado c) del art
33.3, del referido RD, es decir cuyo peso sea superior a 10 kg de peso o alcancen velocidades
superiores a 200 km/h su seguro RC deberá ser como mínimo de 500.000 €.”
Face a esta comunicação informamos que a Direcção iniciou contacto com a
companhia de seguros no sentido de avaliar as possibilidades de alargar o limite de
cobertura do seguro de responsabilidade civil, o que não foi, à partida, aceite e está a
ser um processo moroso e difícil estando inclusive em análise a eventual necessidade
de contratação com outra companhia de seguros. De momento não nos é possível
prever a data de conclusão deste processo sobre o qual daremos notícias quando tal
se justificar.
Em conclusão e considerando o referido anteriormente, alertamos, para o facto de
que, enquanto não for possível o incremento do limite da cobertura do seguro, a
utilização em Espanha dos aeromodelos que se enquadram na obrigatoriedade do
valor mínimo de 500.000,00€, não está coberta pelo seguro de responsabilidade civil
da FPAm.

A Direcção
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