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Por favor leia e esteja certo de que você compreendeu as implicações ao assinar 
Assunção expressa de riscos associados ao mergulho e atividades relacionadas 
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Eu,          pelo presente afirmo e reconheço que fui informado 

completamente sobre os perigos e riscos inerentes ao mergulho livre e autônomo e instrução relacionadas a isso (“Atividades de Mergulho”). 

Eu entendo completamente que estes riscos podem provocar danos severos e eventualmente risco de vida.  

Eu entendo que o mergulho com ar comprimido envolve certos riscos inerentes, incluindo, mas não limitado, a Doença Descompressiva, Embolismo ou outros danos 

decorrentes hiperbáricos/expansão do ar que requerem tratamento em câmaras hiperbáricas. 

Eu entendo que o mergulho livre e autônomo são atividades que podem ser extenuantes e que irei exercer esforço nesta atividade, e no caso de me lesionar como resultado 

de um ataque cardíaco, pânico, hiperventilação, afogamento ou qualquer outra causa, e ASSUMO EXPRESSAMENTE O RISCO de lesões relatadas e que eu não responsabilizarei 

qualquer outra parte pelo mesmo. 

Eu entendo que as que as operações de mergulho podem ser conduzidas em locais remotos, tanto por tempo como pela distância ou ambos, de assistência médica 

competente e câmera de recompressão e mesmo assim eu opto por realizar a atividade de mergulho, mesmo com a ausência da câmera de recompressão e assistência 

médica competente. 

Entendo também que há riscos associados às atividades e viagens de mergulho, na ida ou retorno dos locais de mergulho (“Viagem de Mergulho”), incluindo, mas não 

limitado a possíveis danos e risco de morte em acidentes de barco, bem como viagens de ida e volta do local de mergulho.  

A despeito dos potenciais riscos e perigos associados à atividade de mergulho, gostaria de prosseguir e ASSUMO PESSOALMENTE TODOS OS PERIGOS E RISCOS, incluindo 

possíveis danos pessoais, perda de vida e/ou danos materiais, decorrentes ou relacionados com as Atividades de Mergulho e/ou Viagens de mergulho, previstas e imprevistas, 

que possam ocorrer enquanto participo dessas atividades. 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE, RENÚNCIA DE RECLAMAÇÕES E ACORDO DE INDENIZAÇÃO: 

Considerando que sendo permitido participar nas atividades de mergulho, viagens de mergulho, bem como o uso das instalações e equipamentos dos contratados abaixo 

listados, eu entendo e concordo que: 

Instrutor(es):  

A afiliada através da qual eu recebi minha instrução:   

Outros: 

nem os listados acima, nem a Nacional Association of Underwater Instructors, Inc., nem suas organizações afiliadas e subsidiárias, nem qualquer de seus respectivos 

funcionários, diretores, gestores, representantes, agentes, contratados, voluntários ou cessionários (doravante denominados coletivamente "Partes Liberadas" ) podem ser 

responsabilizados ou responsáveis de qualquer forma por qualquer lesão, morte ou outros danos a mim ou minha propriedade que possam ocorrer como resultado da minha 

participação em Atividades de Mergulho ou Viagem de Mergulho, ou como resultado da negligência de qualquer parte, incluindo as partes liberadas, passivas ou ativas, 

previstas ou imprevistas. 

EU ASSUMO E LIBERO QUAISQUER E TODAS AS RECLAMAÇÕES OU CAUSAS DE AÇÃO QUE EU, MINHA PROPRIEDADE, HERDEIROS, EXECUTORES E SUCESSORES POSSAM TER 

PARA LESÃO PESSOAL, DANOS MATERIAIS OU PERDA DE VIDA COM BASE EM NEGLIGÊNCIA, ATIVA OU PASSIVA COM A EXCEÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DOLOSA, PREVISTO OU 

IMPREVISTAS, QUE RESULTEM DAS ATIVIDADES DE MERGULHO OU VIAGEM DE MERGULHO. 

Ao executar este Contrato, concordo em manter as Partes Liberadas isentas de e contra todas as reivindicações ou causas de ação por qualquer dano pessoal, danos materiais 

ou perda de vida que possa ocorrer durante Atividades de Mergulho e / ou Viagem de Mergulho. 

Declaro que sou maior de idade e sou competente para assinar este Contrato ou, se não, que meu pai ou meu tutor legal assinará em meu nome e que meu pai ou tutor legal 

está em total entendimento e concordância com este Contrato. 

Compreendo que os termos aqui contidos são contratuais e não um mero recital, e que eu assinei este acordo com minha própria vontade e com o conhecimento que eu 

concordo por renunciar a meus direitos legais. Ao celebrar este Contrato, não confio em nenhuma declaração oral ou escrita ou declarações feitas pelas Partes Liberadas, 

exceto o estabelecido neste Contrato. 

Concordo que este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras. Se qualquer disposição, seção, subseção, cláusula ou frase deste Contrato for 

considerada inexequível ou inválida, essa parte será afastada deste Contrato. O restante deste Contrato será interpretado como se a parte inviável ou inválida nunca tivesse 

sido contida neste documento. 

Compreendo e concordo que não estou somente renunciando ao meu direito de processar as Partes Liberadas, mas também quaisquer direitos que meus herdeiros, 

cessionários ou beneficiários possam ter para processar as Partes Liberadas em meu nome ou como resultado da minha morte. Além disso, eu tenho a autoridade para fazê-

lo e que meus herdeiros, cessionários ou beneficiários serão impedidos de reivindicar o contrário por causa de minhas representações para as Partes Liberadas. 

TENDO LIDO ESTE ACORDO, EU ENTENDI E CONCORDO ME SUBMETER A ELE 

 

Assinatura do Participante:                                                                                                                                           Data:_____/_____/_______ 

 

Testemunha (Nome):                                                                                                 Assinatura: 

Assinatura dos pais ou tutor se o participante for menor (pela assinatura em meu nome renúncia todas as reclamações que possa ter): 

 

Assinatura dos pais ou tutor:                                                                                                                 Data:_____/_____/______ 

 

Testemunha (Nome):                                                                                                 Assinatura: 

 


