
 
JUMP BIKES – CONTRATO DE ALUGUER  

 
A. Parte geral 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Jump Bicycles Portugal, Unipessoal, Lda. ("Fornecedor" ou "Nós") oferece um serviço            
composto por: um sistema de self-service automatizado de aluguer de velocípedes e            
veículos equiparados, os próprios velocípedes e veículos equiparados, e equipamentos,          
pessoal e informações com eles relacionados (coletivamente, os “Serviços de Aluguer”).           
Os Serviços de Aluguer incluem a manutenção dos nossos velocípedes e veículos            
equiparados (individual ou coletivamente, "Veículo", "Veículos" ou "Veículo(s)") e, se          
aplicável, da estação ou estações ("Estação" ou "Estações") onde os Veículos estão            
estacionados num suporte designado ("Suporte") utilizando um cadeado controlado por          
meios eletrónicos ("Cadeado"). O Fornecedor fornece estes Serviços de Aluguer a           
Clientes registados ("Cliente") para fins não-comerciais, sujeitos à respetiva         
disponibilidade.  

1.2. A Secção A. ("Parte geral"), a Secção B. ("Como se registar") e a Secção C. ("Utilizar                
Veículos JUMP"), designadas em conjunto por "Termos", aplicam-se à utilização dos           
Serviços de Aluguer do Fornecedor. Os Termos não prejudicam os termos dos            
utilizadores Uber aplicáveis ao aluguer dos Veículos em Portugal, disponíveis em           
https://www.uber.com/legal/terms/pt/. 

1.3. Ao alugar um Veículo, o Cliente aceita os Termos apresentados no formulário válido no              
momento do aluguer do Veículo. 

 

2. DISPONIBILIDADE 

O Fornecedor não garante que os Serviços de Aluguer estarão sempre disponíveis, uma             
vez que a utilização dos Veículos por parte de outros Clientes, reparações, motivos de              
força maior ou outras circunstâncias poderão impedir o Fornecedor de fornecer os            
Serviços de Aluguer. O acesso aos Veículos está sujeito à disponibilidade dos mesmos.             
O Fornecedor não afirma, garante ou assegura a disponibilidade dos Serviços de Aluguer             
nem a disponibilidade de qualquer Veículo. O Fornecedor poderá suspender a totalidade            
ou parte dos Serviços de Aluguer, relocalizar estações, reduzir o número de Veículos             
disponíveis para alugar e, de outro modo, operar ou descontinuar os Serviços de Aluguer              
ao seu critério exclusivo. Os Clientes devem utilizar o website ou a aplicação móvel              
utilizada pelo Fornecedor para verificar a disponibilidade dos Veículos. 
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3. ENCARGOS 

3.1. O Fornecedor cobra um valor ao Cliente com base na modalidade de tarifário disponível              
que tiver sido escolhida pelo Cliente: tarifário por utilização ou tarifário por subscrição. O              
Fornecedor comunicará os preços aplicáveis ao Cliente antes do início do aluguer. Todos             
os preços incluem IVA. 

3.2. Na modalidade de tarifário por utilização é aplicada uma tarifa com base no tempo de               
utilização do Veículo. 

3.3. Os preços aplicáveis na modalidade de tarifário por utilização são calculados da seguinte             
forma:  

- Quando o período de aluguer cobrável começa, pode ser aplicada uma taxa de             
desbloqueio, que cobre um período inicial dos Serviços de Aluguer. 

- A partir do fim do período inicial, se aplicável, ou a partir do primeiro minuto após                
o desbloqueio do Veículo, e em cada minuto seguinte, é aplicada uma tarifa com              
base no tempo decorrido até ao final do período de aluguer cobrável. 

- Os montantes das taxas estão especificados no website e na aplicação móvel            
utilizada pelo Fornecedor, em https://www.jump.com/cities/lisbon. 

 
3.4. Na modalidade de tarifário por subscrição é aplicada uma tarifa correspondente a um             

pacote de minutos para um determinado período de tempo. 

3.5. A subscrição do tarifário por subscrição é válida a contar da data em que o Cliente aceita                 
a subscrição do tarifário mensal e pelo período de tempo correspondente ao tarifário por              
subscrição escolhido. O tarifário por subscrição é renovado automaticamente por iguais           
períodos sucessivos, salvo oposição do Cliente, expressa com a antecedência mínima de            
48 horas face à data da renovação. Tanto a subscrição como a oposição à sua               
renovação são feitas através do Website e da aplicação móvel utilizada pelo Fornecedor.  

3.6. Os preços aplicáveis na modalidade de tarifário por subscrição são calculados da            
seguinte forma:  

- Quando o Cliente subscreve o tarifário por subscrição, é-lhe creditado o pacote            
de minutos de utilização do Veículo, podendo o Cliente começar a utilizar o             
Veículo. 

- Uma vez esgotado esse pacote de minutos, e se o Cliente quiser continuar a              
utilizar o Veículo, será aplicada a modalidade de tarifário por utilização durante o             
período de aluguer cobrável remanescente.  

- Quando o período de aluguer cobrável começa, pode ser aplicada uma taxa de             
desbloqueio, que cobre um período inicial dos Serviços de Aluguer. 

- Os montantes das taxas e os pacotes de minutos disponíveis na modalidade de             
tarifário mensal estão especificados no website e na aplicação móvel utilizada           
pelo Fornecedor, em https://www.jump.com/cities/lisbon. 
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3.7. Um valor adicional poderá ser cobrado quando estiver em vigor quer o tarifário por              

utilização quer o tarifário por subscrição se o Cliente estacionar o Veículo fora das áreas               
de serviço, fora de locais de estacionamento obrigatório, dentro das áreas de            
estacionamento proibido, se não bloquear o Veículo ou se o danificar, conforme            
detalhado em https://www.jump.com/cities/lisbon. 

 

4. PAGAMENTO  

4.1. O Cliente pagará os Serviços de Aluguer utilizando um cartão de débito ou de crédito. Ao                
adicionar o seu cartão como instrumento de pagamento, o Cliente autoriza o Fornecedor             
ou uma afiliada da Uber designada pelo Fornecedor a debitar de forma contínua o cartão               
do Cliente para pagamento do tarifário por utilização ou do tarifário por subscrição, de              
acordo com a Cláusula 3 quando incorridos. Quaisquer cobranças efetuadas serão           
efetuadas na moeda com curso legal em Portugal, o Euro. 

4.2. Quaisquer pagamentos feitos ao Fornecedor ou afiliada da Uber designada pelo           
Fornecedor de acordo com esta autorização de débito não são reembolsáveis. 

4.3. O Cliente pode revogar a sua autorização de débito removendo o seu cartão como              
instrumento de pagamento. Para remover o seu cartão, o Cliente deverá selecionar            
"Pagamento" no menu suspenso na página principal da aplicação móvel e, em seguida,             
selecionar o cartão que deseja remover. Após a seleção do cartão, o Cliente deve clicar               
no menu suspenso no canto direito da aplicação móvel e selecionar "Eliminar". No             
tarifário por utilização, o Cliente não pode revogar a sua autorização de débito durante              
uma viagem. No tarifário por subscrição, a revogação da autorização de débito não             
equivale ao cancelamento do tarifário por subscrição, devendo o tarifário por subscrição            
ser cancelado de acordo com a Cláusula 3.5. 

4.4. O Fornecedor irá disponibilizar ao Cliente, através de e-mail, recibos e faturas relativos             
aos Serviços de Aluguer pagos. 

4.5. Se não for possível efetuar um débito no cartão de crédito ou de débito devido a fundos                 
insuficientes, ou por outro motivo pelo qual o Cliente é responsável, o Fornecedor poderá              
impedir o acesso ao Veículo e terá o direito de suspender os Serviços de Aluguer até que                 
seja possível efetuar pagamentos com o cartão de crédito ou de débito do Cliente.  

4.6. O Cliente poderá apenas apresentar reconvenções não disputadas ou transitadas em           
julgado contra pedidos de pagamento do Fornecedor. 

 

5. RESPONSABILIDADE 

5.1. O Cliente confirma que está ciente de e concorda que utilizar um Veículo é uma atividade                
intrinsecamente perigosa e que o Cliente é o único responsável pela sua aptidão física              
para operar um Veículo, de acordo com os regulamentos aplicáveis.  

5.2. O Fornecedor será responsável perante o Cliente por comportamentos dolosos ou           
decorrentes de culpa grave, em caso de perda de vida, lesões físicas ou danos à saúde,                
por qualquer tipo de culpa. Relativamente a outras infrações culposas de obrigações            
contratuais (obrigações fundamentais), o Fornecedor será responsável apenas pelos         
danos típicos da transação, nomeadamente danos previsíveis, independentemente dos         
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fundamentos jurídicos de responsabilidade. As obrigações contratuais são as obrigações          
que são relevantes para a boa execução do contrato. A responsabilidade do Fornecedor             
será excluída em todos os outros casos. 

5.3. Salvo se tal resultar do direito aplicável, o Fornecedor não será responsável em casos de               
utilização não autorizada e/ou indevida do Veículo ao abrigo da Cláusula 11. 

5.4. O Cliente irá utilizar o Veículo com o devido cuidado e será responsável pela perda ou                
danos sofridos pelo Veículo para além do desgaste normal. O Cliente será responsável             
pelos danos resultantes do roubo ou furto da ou danos causados ao Veículo durante o               
período de aluguer. 

5.5. Se o Veículo for roubado ou furtado durante o período de utilização, o Cliente tem de                
comunicar, sem demora injustificada, o roubo ou furto ao Fornecedor e à polícia. O              
Cliente tem de indicar ao Fornecedor a referência do processo da Polícia. 

 

 
6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

6.1. Os presentes Termos e todas as relações jurídicas entre as partes regem-se pelas leis da               
República Portuguesa, excluindo a Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos           
de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG). 

6.2. Os Tribunais de Lisboa serão os tribunais competentes para todos os litígios resultantes             
da ou relativos à participação do Cliente no sistema de aluguer, caso o Cliente não tenha                
domicílio ou sede em Portugal, ou o Cliente transferir tal domicílio ou sede para um país                
que não Portugal após a celebração do contrato, ou o local de residência do Cliente for                
desconhecido no momento em que for intentada a ação judicial. 

 
B. Como se registar 
 

7. REGISTO DE CLIENTE  

7.1. As pessoas podem registar-se ("Registo") através dos seguintes meios: aplicação          
Web/móvel. No momento do Registo, a pessoa em questão tem de ter, pelo menos, 18               
anos de idade. 

7.2. O Fornecedor poderá decidir, de acordo com os seus próprios critérios de negócio,             
aceitar ou não o Registo de requerentes para estabelecer um serviço ao consumidor             
após receção dos respetivos detalhes de Registo relevantes.  

7.3. Ao notificar o requerente do seu código de acesso pessoal, o Fornecedor aceita o              
Registo e a pessoa em questão torna-se Cliente. Esta notificação pode ser prestada por              
escrito, por telefone ou por e-mail. 

7.4. O Registo pode ficar sujeito ao pagamento de uma taxa de registo em conformidade com               
o preço aplicável comunicado ao Cliente. 

7.5. Caso os dados pessoais do Cliente ou quaisquer dados requeridos para fins de faturação              
(dados do cartão de crédito ou de débito) durante o período de Registo sofram              
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alterações, o Cliente notificará, sem demora, o Fornecedor. O Cliente também pode            
efetuar alterações aos dados através da aplicação Web/móvel. Todos os dados pessoais            
serão processados de acordo com a Política de Privacidade da JUMP. Pode consultá-la             
em https://privacy.uber.com/policy/. 

 
8. UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO WEB/MÓVEL 

8.1. O Cliente protegerá os dados de início de sessão atribuídos pelo Fornecedor (p. ex.,              
número de Cliente, código de acesso, etc.) contra a utilização não autorizada por             
terceiros. O Cliente não está autorizado a divulgar dados de início de sessão para              
utilização por terceiros. Caso o Cliente tenha razões para suspeitar de utilização indevida             
dos seus dados de início de sessão, o mesmo notificará, sem demora, o Fornecedor. 

8.2. Caso o Fornecedor tenha motivos razoáveis para assumir a existência ou iminência de             
utilização indevida das credenciais de início de sessão, o Fornecedor terá o direito, mas              
não o dever, de bloquear o acesso do Cliente ao sistema até que a identificação tenha                
sido verificada. O Fornecedor também pode bloquear o acesso se o Cliente não notificar              
o Fornecedor como previsto na Cláusula 7.5. 

8.3. O Cliente será responsável por todas as perdas causadas por uma violação dos deveres              
do Cliente, previstos na presente Cláusula 8, que podiam ter sido evitadas se o Cliente               
tivesse notificado o Fornecedor de forma atempada. Se o Cliente tiver notificado o             
Fornecedor sem demora, o Cliente será responsável apenas pelos danos sofridos até ao             
momento da notificação.  

 
 
C. Utilizar Veículos JUMP 
 
9. DURAÇÃO DO ALUGUER  

9.1. O período de aluguer cobrável começa quando o Fornecedor notifica o Cliente do código              
de abertura para um Veículo ou após a ativação do cadeado ou de dispositivo              
equivalente do Veículo. 

9.2. O período de aluguer termina quando o Cliente bloqueia o Veículo. Os Veículos têm de               
ser devolvidos de acordo com as condições de devolução especificadas na Cláusula 14. 

 
10. DEFEITOS EVIDENTES DOS VEÍCULOS 

10.1. Antes de utilizar o Veículo, o Cliente deve inspecionar o Veículo e verificar se o mesmo                
tem defeitos evidentes que possam comprometer a segurança rodoviária. 

10.2. Se for evidente que o Veículo tem um defeito técnico que pode comprometer a sua               
utilização segura no início do período de aluguer, caso tal defeito se torne evidente              
durante a respetiva utilização, ou caso o Veículo deixe de funcionar de forma apropriada,              
ou careça de reparação, o Cliente deve parar imediatamente de utilizar o Veículo e, em               
seguida, notificar o Fornecedor através do teclado do Veículo ou dos contactos dispostos             
na Cláusula 16. em baixo, consoante aplicável. O Cliente também comunicará, sem            
demora, defeitos menores, tais como danos nos pneus, nas rodas ou nas mudanças. 
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11. COMO UTILIZAR OS VEÍCULOS 

11.1. O Cliente tem de cumprir as regras portuguesas aplicáveis ao tráfego rodoviário, em             
particular o Código da Estrada e outras regras aplicáveis, nomeadamente a           
impossibilidade de usar velocípedes ou veículos equiparados em passeios ou em           
espaços de circulação exclusiva de peões, ou circulação em faixas BUS, bem como de              
circular com os velocípedes ou veículos equiparados sob influência de álcool . 

11.2. O Cliente deve evitar perigos desnecessários para a vida e a integridade física. Em              
particular, o Cliente está proibido de realizar as seguintes utilizações indevidas: 

(a) Bicicletas: 

(i) Utilizar o Veículo se exceder o peso máximo de 95 kg; 

(b) Trotinetes: 

(i) Utilizar o Veículo caso o Cliente exceda o peso máximo de 100 kg; 

(c) Todos os Veículos: 

(i) Utilizar indevidamente meios auxiliares de transporte de carga existentes         
no Veículo, nomeadamente, no caso de bicicletas com cestos, exceder a           
respetiva carga máxima permitida de 9 kg ou não prender a carga de            
forma segura; 

(ii) Andar no Veículo sem segurar no guiador; 

(iii) Utilizar um Veículo se tiver uma condição física ou mental existente que o             
impeça de operar o Veículo de forma segura; 

(iv) Operar o Veículo enquanto transporta algum artigo que dificulte a sua           
capacidade de operar o Veículo de forma segura; 

(v) Andar no Veículo enquanto utiliza um dispositivo móvel, nomeadamente         
telemóveis, para qualquer finalidade que o distraia da operação segura do           
Veículo, incluindo, sem limitação, efetuar chamadas telefónicas, enviar        
mensagens de texto ou ouvir música; 

(vi) Utilizar o Veículo enquanto se encontra sob o efeito de drogas, álcool ou             
outra substância que prejudique a sua capacidade de operar o Veículo de            
forma segura; 

(vii) Operar um Veículo que tenha algum defeito, nos termos da cláusula 10.2            
acima; 

(viii) Efetuar alterações ou provocar interferências no Veículo, nomeadamente        
no software; 

(ix) Causar danos ao Veículo de forma intencional; 
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(x) Transportar materiais inflamáveis, tóxicos, explosivos, ou, de outro modo,         
perigosos; 

(xi) Utilizar o Veículo para corridas, habilidades, saltos, acrobacias, utilização         
fora de estrada ou qualquer outra atividade perigosa; 

(xii) Alugar ou de algum modo permitir, com ou sem compensação, qualquer           
que seja a sua forma, o uso do Veículo por terceiros; 

(xiii) Fazer viagens fora da República Portuguesa (exceto se o Fornecedor          
tiver dado o seu consentimento por escrito); 

(xiv) Transportar passageiros, nomeadamente crianças pequenas; 

(xv) Utilizar o Veículo em pistas de acesso de aeroportos. 

 
11.3. O Fornecedor recomenda que o Cliente utilize um capacete adequado e devidamente            

ajustado quando utiliza o Veículo. 

11.4. O Veículo não deve ser utilizado durante um período superior a 12 horas ou para uma                
distância superior a 100 km. 

11.5. Em caso de utilização não autorizada, o Fornecedor tem o direito de proibir futuras              
utilizações e cancelar o contrato do Cliente. 

 
12. ACIDENTES 

12.1. Em caso de acidentes que envolvam o Cliente e também terceiros ou os respetivos bens,               
o Cliente notificará, sem demora injustificada, a Polícia, através dos meios adequados, e             
o Fornecedor, através do e-mail fornecido na secção Contactos abaixo. Caso o Cliente             
não efetue estas notificações, isso poderá afetar negativamente a respetiva cobertura de            
seguro detalhada na cláusula 15 abaixo. 

12.2. O Cliente será responsável por qualquer perda sofrida pelo Fornecedor devido à violação             
da obrigação acima mencionada. 

 
13. ESTACIONAMENTO 

13.1. Os Veículos estacionados não devem prejudicar a utilização de espaços públicos ou            
privados e devem respeitar sempre as leis e os regulamentos nacionais e locais             
aplicáveis. Em particular, o Veículo não deve ser estacionado ou deixado: 

(i) De forma que impeça a circulação de outros veículos ou que obrigue a que tais                
veículos sejam utilizados em faixas destinadas à circulação no sentido contrário; 
(ii) Em locais onde impeça que as pessoas entrem ou saiam de veículos estacionados,              
estacionem os veículos ou saiam dos lugares de estacionamento; 
(iii) Em frente a entradas e saídas de edifícios, parques de estacionamento ou lugares de               
estacionamento; 
(iv) A menos de 10 m de qualquer lado de uma passagem de nível; 
(v) A menos de 5 m de qualquer lado de um posto de abastecimento; 
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(vi) Em lugares reservados para o estacionamento de outros tipos de veículos; 
(vii) De forma a que impeça ou obstrua o tráfego de peões ou de bens em espaços                 
públicos; 
(viii) De forma a que possa colocar em perigo pessoas ou bens. 

 
13.2. Os Veículos não devem ser estacionados ou deixados em áreas assinaladas como            

restritas, tal como indicado pelas autoridades locais competentes. 

13.3. Se o Cliente deixar um Veículo sozinho a qualquer momento, por qualquer motivo, o              
Cliente é responsável, conforme aplicável, por prender o Veículo, no caso de uma             
bicicleta, a um suporte de bicicletas ou a outra estrutura apropriada utilizando um             
cadeado, ou no caso de outro Veículo que não seja uma bicicleta, por imobilizar o               
Veículo através de outro meio ou dispositivo equivalente (por exemplo, através do            
bloqueio do veículo na aplicação Web/móvel) para o proteger contra roubo. O Cliente             
aceita garantir que, quando um Veículo não estiver a ser utilizado, o cadeado está              
devidamente preso ao Veículo e a um suporte de bicicletas, ou a outra estrutura              
apropriada, e não apenas ao Veículo, ou que o Veículo se encontra imobilizado através              
de outro meio ou dispositivo equivalente (por exemplo, através do bloqueio do veículo na              
aplicação Web/móvel), conforme aplicável. O Cliente não deixará um Veículo sozinho em            
qualquer local, a qualquer momento, por qualquer razão, a menos que o Veículo esteja              
preso ou imobilizado como especificado acima. 

13.4. Quando o Cliente estacionar o Veículo, irá garantir que o Veículo está disponível em              
público e que não obstrui outros utentes da estrada. Deve utilizar sempre o descanso do               
Veículo. Por motivos de segurança rodoviária, o Veículo nunca deve estar encostado a             
outro veículo, a um sinal de trânsito ou a outro objeto. 

13.5. Quando o Veículo for deixado para fins de devolução, devem ser cumpridos os requisitos              
de devolução do Veículo em conformidade com a Cláusula 14. 

 
14. DEVOLVER O VEÍCULO 

14.1. O Veículo deve ser devolvido estacionando-o de forma correta numa das localizações            
estipuladas. 

14.2. O Cliente deve prender o Veículo a um suporte de bicicletas ou a outra estrutura               
apropriada nas áreas de serviço do Fornecedor ou, quando indicado de acordo com a              
Cláusula 11.5, deve devolver o Veículo numa das estações apresentadas na aplicação            
móvel e prendê-lo ao suporte utilizando o cadeado ou imobilizando-o através da            
aplicação Web/móvel, conforme aplicável. Caso o Serviço de Aluguer permita devolver           
o(s) Veículo(s) em qualquer suporte de bicicletas que não esteja localizado numa            
estação dentro da área de serviço de aluguer, como indicado no Website, serão             
aplicadas taxas adicionais e o Cliente aceita imobilizar o Veículo, tal como especificado             
acima. 

14.3. Se o Cliente não estacionar o Veículo de forma correta (ver Cláusula 13), se enviar               
informações incorretas sobre a localização do Veículo ou se deixar o Veículo sem o              
prender ou imobilizar de forma adequada, o Fornecedor poderá cobrar uma taxa de             
serviço. Também será cobrada uma taxa de serviço se o Cliente devolver o Veículo              
numa localização que não esteja em conformidade com os requisitos da Cláusula 14.2. O              
Fornecedor irá indicar a taxa de serviço aplicável ao Cliente antes de o aluguer começar. 
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14.4. O Cliente será responsável por todos os danos e custos incorridos pelo Fornecedor             

devido a qualquer violação do dever do Cliente de cooperar e informar o Fornecedor em               
conformidade com as disposições anteriores. 

 

D. OUTRAS DISPOSIÇÕES 
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15. SEGURO 

15.1. O Fornecedor obteve um seguro de responsabilidade civil que dá cobertura à            
responsabilidade do Cliente, nos termos da lei, sobre danos acidentais sobre terceiros ou             
danos acidentais sobre bens físicos de terceiros provenientes do uso do Cliente do             
Veículo (“Seguro de Responsabilidade Civil”). 

15.2. O Cliente deverá ter em consideração as seguintes características e limites importantes            
(lista não exaustiva) do Seguro de Responsabilidade Civil: 

(a) O Seguro de Responsabilidade Civil tem cobertura até € 1.000.000 por cada            
acidente. 

(b) O Seguro de Responsabilidade Civil foi contratado pelo Fornecedor sem custos           
para o Cliente. 

(c) O Seguro de Responsabilidade Civil tem cobertura em acréscimo e sobre           
qualquer cobertura de seguro privado do Cliente. Isto não afeta quaisquer direitos            
de regresso que a seguradora do Seguro de Responsabilidade Civil possa ter em             
relação ao Cliente. 

(d) O Seguro de Responsabilidade Civil está sujeito a vários termos e condições.            
Mais informação sobre o Seguro de Responsabilidade Civil, nomeadamente uma          
cópia da redação dos termos e condições pode ser encontrada em           
http://www.jump.com/insurance-policy. 

15.3. Para além do Seguro de Responsabilidade Civil, o Fornecedor obteve um seguro de             
acidentes pessoais que permite o reembolso financeiro ou outros pagamentos ao Cliente            
(ou, na eventualidade da sua morte acidental, ao seu beneficiário) no caso de acidente              
decorrente do uso do Veículo pelo Cliente que resulte em morte acidental ou             
incapacidade permanente do Cliente (“Seguro de Acidentes Pessoais”). 

15.4. O Cliente deverá ter em consideração as seguintes características e limites importantes            
(lista não exaustiva) do Seguro de Acidentes Pessoais: 

(a) O Seguro de Acidentes Pessoais apresenta as seguintes coberturas: 

(i) Morte acidental do Cliente: pagamento de 50.000 € ao beneficiário do           
Cliente; e 

(ii) Invalidez permanente do Cliente: pagamento ao Cliente de um valor até           
50.000 €, consoante o grau de incapacidade permanente sofrido, de          
acordo com a Tabela para Determinação do Grau de Incapacidade          
Permanente referida nos termos e condições do Seguro de Acidentes          
Pessoais. 

(b) O montante máximo que pode ser reclamado em relação a cada Cliente sob as              
coberturas de morte acidental e incapacidade permanente é, conjuntamente, de          
50.000 €, quando ambas as eventualidades decorrerem do mesmo acidente. 

(c) O Seguro de Acidentes Pessoais foi contratado pelo Fornecedor sem custos para            
o Cliente. 
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(d) O Seguro de Acidentes Pessoais está sujeito a vários condições e exclusões.             
Para mais informação sobre o âmbito e os limites do Seguro de Acidentes             
Pessoais, o Cliente deverá consultar em http://www.jump.com/insurance-policy. O        
incumprimento pelo Cliente dos termos e condições do Seguro de Acidentes           
Pessoais e/ou dos Termos pode ter como consequência a não cobertura dos            
danos invocados pelo Seguro de Acidentes Pessoais. 

 
16. CONTACTOS 
 
16.1. Estamos disponíveis através aplicação móvel utilizada pelo Fornecedor, através do          

suporte em t.uber.com/jumpsupport, através do e-mail support-pt@jump.com ou através         
da linha telefónica permanente +351 800 181 152. 

 

 

http://www.jump.com/insurance-policy
mailto:support-pt@jump.com

