PREÇO DE ADESÃO e CARTÕES ESPECIAIS
Inscrição | adesão

Outros Utentes
*Adesão anual 1

25 €

Seguro de Acidentes Pessoais – Apólice de Grupo Anual

2

Seguro de Acidentes Pessoais - Apólice de Grupo Pontual

5,20 €
2

5€

2ª via cartão de utente

Atividades

1,30 €

mês
**Aditivo 2ª escola/atividade 3
Cartão ULisboa OnTop

4

20 €
50 €

Nota 1: Todos os utentes regulares têm de pagar uma jóia ou adesão anual ao EULisboa. A anuidade tem uma validade de 12 meses.
Nota 2: A adesão ao seguro desportivo realiza-se no ato de inscrição no EULisboa. Ficam isentos da obrigação de aderir a este seguro os utentes que façam prova, mediante certificado emitido por um
segurador, de que estão abrangidos por uma apólice que garanta o nível de cobertura legal igual ou superior ao mínimo legalmente exigido, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de
janeiro. Os valores do seguro podem ser atualizados anualmente.
Nota 3: Os utentes inscritos nas Escolas (Natação, Combate ou Desportos Coletivos) e que desejem increver-se numa 2ª atividade diferente (utilização livre ou uma modalidade até 2x semana), terão de
pagar pela 2ª atividade de menor preço uma mensalidade única de 20€. Não permite acumular com qualquer outro desconto, exceto com o desconto de quantidade.
Nota 4: Inclui os serviços de utilização livre do Fitness (Academia, Complexo de Piscinas e Complexo Desportivo da Ajuda) + Utilização Livre da Piscina (Complexo de Piscinas) + Running (Pista de
Atletismo 2 e balneários)
Mês = Mensalidade ou acesso mês respetivo.

Descontos:
*Tipo de Utente:
- Funcionários/Docentes do Ensino Superior e Alumni da ULisboa - 15% no valor da Adesão e Mensalidades de atividades, sobre o preço de "Outros Utentes";
- Estudantes do Ensino Superior - 30% no valor da Adesão e Mensalidades de atividades, sobre o preço de "Outros Utentes";
Para usufruir destes descontos é obrigatório no momento da inscrição e pagamento fazer prova do tipo de utente em causa.
**Serviços que não usufruem de qualquer desconto de tipo de utente.
Descontos de quantidade: 5% - 6 meses; 10% - 12 meses, sem alteração contratual, durante o período pago. Ou seja, sem direito a reembolso, créditos, suspensões ou cancelamentos
futuros.
Desconto "Familia": a adesão ao desconto "Família" não permite acumular com qualquer outro desconto, só sendo possível aos utentes do segmento “Outros Utentes”. O desconto
"Família" só inclui os seguintes familiares diretos: cônjuge, pais, filhos e irmãos. Cada membro da familia, enquanto se mantiver ativo, "contribui" com um desconto de 10% no cartão
titular, em crédito, disponivel no mês seguinte, sendo obrigatório a adesão individual ao EULisboa e o pagamento do seguro de acidentes pessoais.

