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Seguros Mútua 

Humanismo e profissionalismo ao serviço 
de quem trabalha e ama o mar desde 19112 
Humanism anca professionalism at tne service 
of those who work and iove de sea since 19/42 
A Mútua dos Pescadores é o único segurador portu-
guês sob a forma de cooperativa de utentes de segu-
ros. Tem décadas de experiência e liderança nos se-
guros para a pesca, uma das atividades profissionais 
de maior risco, seja protegendo os profissionais, seja 
protegendo as embarcações. Sempre a crescer e a 
desafiar-se, passou a segurar a náutica de recreio e a 
marítimo-turística, tornando-se também aqui líder de 
mercado! Do mar para a terra, disponibiliza ainda se-
guros para o lar, empresas, voluntários, organizações 
do setor cooperativo e social, entre outros. A sua for-
ma de trabalhar é sempre a mesma, com sentido de 
serviço às comunidades.« 

Mútua dos Pescadores is the only Portuguese insu-
rer that Works as a cooperative of insurance users. 
It holds decades of experience and leadership in 
fishing insurances, one of the greatest risk professio-
nal activities, whether by protecting professionals or 
by protecting fishing vessels. Mútua has grown and 
keeps on challenging itself, insuring recreational boa-
ting and maritime-tourist activities, quickly becoming 
also market leader! From sea to land, it also offers 
solutions for housing, companies, volunteers, coo-
perative and social organizations, among others. Its 
way of working is always the same, with a sense of 
community service.« 

Protegemos a Pesca... 
Segurpesca XXI e Multipesca (Inclui: Acidentes de Trabalho e Pessoais, Perda de have- 
res e Compensação salarial); Marítimo-casco; P&I (Proteção e Indemnização) 

O Recreio: 
Marítimo-casco; Acidentes pessoais; Responsabilidade civil e Assistência 

As atividades de Marítimo•turística: 
Marítimo-casco; Acidentes de trabalho; Acidentes pessoais; Responsabilidade civil e P&I 
(Proteção e Indemnização) 
(E numa única apólice é possível conjugar a Náutica de Recreio com a Marítimo-turística). 

O Mergulho: 
Seguro obrigatório, para os mergulhadores prestadores de serviços, e seguro facultativo 
para os riscos do mergulho recreativo. É também possível acrescentar a cobertura de 
Assistência. 

A Pesca Desportiva e o Lazer (desporto, cultura e recreio): 
Seguros adaptados às necessidades dos operadores, em especial os seguros obrigató- 
rios referentes à atividade de Animação Turística e ao seguro desportivo. 

Outros seguros/atividades: 
Acidentes pessoais; Acidentes de Trabalho por conta de outrem; Acidentes de Trabalho 
para independentes e Incêndio e Multirriscos (para habitação, condomínio e empresas) 
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We protect fishing... 
Segurpesca XXI and Multipesca (Includes: Work and Personal Accidents, Loss of Assets 
and Wage Compensation); Hull-Maritime; P&C (Protection and Compensation) 

Recreational: 
Hull-Maritime; Personal Accidents; Civil Liability and Assistance 

Maritime-tourist Activities: 
Hull-Maritime; Work Accidents; Personal Accidents; Civil Liability and P&C (Protection 
and Compensation) 
(In a single policy it is possible to combine Recreational Boating and Maritime-Tourist). 

Diving: 
Compulsory insurance for service provider divers and an optional insurance for recreatio- 
nal diving. It is also possible to add assistance coverage. 

Sport and Leisure Fishing (sports, culture and recreation): 
Insurances adjusted to the operators' needs, especially compulsory insurances related to 
Tourist Entertainment activity and sports insurance. 

Other Insurances/ Activities: 
Personal Accidents; Work Accidents on behalf of others; Work Accidents for freelancers 
and Fire and Multi-Risk (housing, condominium and companies) 
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