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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
 

 Preencher todos os campos em letra MAIÚSCULA (a preto ou azul). 

 Em caso de omissões ou dúvidas no preenchimento desta proposta, queira contactar a Seguradora para 
esclarecimentos. 

 
Nos termos legais, havendo aceitação da presente proposta, a cobertura dos riscos verifica-se, apenas e exclusivamente, com o 

pagamento do prémio ou fracção inicial. 

NOTA IMPORTANTE 

O cliente responde por todas as omissões, inexactidões e falsidades, quer no que respeita a dados de fornecimento 
obrigatório, quer facultativo. Nestes e noutros casos previstos pelas Condições Gerais, Especiais e Particulares da apólice e 
pela lei vigente de seguros levará à consequente ineficácia do contrato por completo ou parcial consoante a secção individual 
atingida por estes actos. 
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DECLARAÇÃO RELATIVA A DADOS PESSOAIS 
 

1. ………………………..………. (doravante designado o “Tomador do Seguro”) autoriza a cedência dos dados pessoais 
disponibilizados, sob o regime de absoluta confidencialidade, à International Commercial and Engineering ICE, 
Seguros SA e suas participadas (doravante designada “ICE Seguros”), na condição que essa informação seja utilizada 
apenas no âmbito da relação contratual.  

2.  O Tomador do Seguro autoriza a ICE Seguros proceda à recolha de dados pessoais complementares junto de 
organismos públicos, centrais de crédito e outras instituições financeiras, tendo em vista a confirmação ou 
complemento dos elementos recolhidos necessários à gestão da relação contratual.  

3. O Tomador do Seguro autoriza a ICE Seguros a efectuar o registo magnético de todas as chamadas telefónicas, 
correios electrónicos, mensagens enviadas e recebidas por quaisquer dos seus colaboradores, agentes, 
administradores, e outros que ajam em nome e por conta do Tomador do Seguro no âmbito da obrigação contratual 
por esta estabelecida e, e bem assim a proceder à sua utilização para quaisquer fins lícitos, nomeadamente: para 
execução dos serviços contratados, para melhoramento e controlo dos mesmos e como meio de prova. Os dados 
recolhidos serão processados e armazenados informaticamente e destinam-se à utilização nas relações contratuais 
com a ICE Seguros e seus subcontratados. 

 
O Tomador do Seguro reconhece e consente a que terceiros tenham acesso a informação que a eles diga respeita e que esteja 
contida na informação do Tomador do Seguro, e ainda que podem solicitar que seja corrigida, alterada ou removida, ao 
contactar a ICE Seguros directamente por escrito. 
 
O Tomador do Seguro declara que as informações foram prestadas com exactidão, veracidade e de boa-fé, e que assume 

plena responsabilidade pelas mesmas. O Tomador do Seguro compromete-se ainda a informar a ICE Seguros de todas as 

alterações da informação facultada, sob pena de responder pessoalmente por perdas e danos. O Tomador do Seguro 

reconhece e confirma que é responsável por todas as omissões, erros ou declarações falsas relativas a informação obrigatória 

ou facultativa e desresponsabiliza a ICE Seguros de quaisquer custos, reclamações, danos (incluindo danos indirectos), acções 

judiciais ou despesas que possam advir de qualquer omissão, deturpação de informação ou declaração falsa da sua parte ou 

da sua falha em não actualizar a sua informação.  

Caso o Tomador do Seguro tenha omitido qualquer informação ou tenha facultado qualquer informação falsa, enganadora 
ou incorrecta à ICE Seguros, qualquer apólice / apólices contraídas pelo Tomador do Seguro serão dadas por nulas e 
desprovidas de efeitos, no todo ou em parte, em função da secção afectada por tais omissões, erros ou declarações falsas.  
 
O Tomador do Seguro garante à ICE Seguros que goza do poder, autoridade e direito legítimo para aprovar, preencher e 

assinar, e, se necessário, dar efeito ao presente formulário de proposta de acordo com as condições da Apólice e que foi 

autorizado por todas as acções necessárias dos seus administradores, sócios ou conselho de administração, consoante o caso, 

e que aceita as obrigações de acordo com os termos da Apólice e o presente formulário de proposta. 

O Tomador do Seguro declara que leu e concorda com os termos e condições contidos na/s apólice / apólices emitida/s pela 

ICE Seguros conforme seu pedido. O Tomador do Seguro confirma ainda que esta proposta e a/s referida/s apólice / apólices 

formam a base de contrato entre a ICE Seguros e si.  

A este respeito, o Tomador do Seguro concorda em vincular-se a esta proposta e a qualquer/quaisquer apólice / apólices, 

como assim a todos os termos e condições contidos nas mesmas, emitidas pela ICE Seguros a seu pedido, e compromete-se 

a cumprir, a tempo útil, com todas as suas obrigações perante a ICE Seguros, incluindo, mas não só, o pagamento dos prémios. 

 

Data:                                ....…...…/…......…/...………. 
 
Local de assinatura:          .................................................................................................................................. 
 
Assinatura do tomador do seguro:   ……………………………................................................................................................... 
Devidamente autorizado 
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DADOS DA EMPRESA PROPONENTE 

Nome do segurado: 

............................................................................................................................................................................................................ 

Sede:  

......................................................................................................................................................................... ................................... 

Actividades da empresa: 

............................................................................................................................................................................................................ 

Endereço do segurado: 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Endereço postal:  

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Gerente de Risco / Gerente de Seguro: 

Nome: .............................................................. Título do posto: .............................................................. 

Email: .............................................................. Telefone: .............................................................. 

Agente / Corretor:                       ................................................................... 

Nome de contacto /Cargo:         ................................................................... 

Cargo / Tútulo do posto:             ................................................................... 

Telefone:                                       ................................................................... 

E-mail:                                            ................................................................... 

Mobile:                                          ................................................................... 

Sitio web da empresa:                 ................................................................... 

Obs: No preenchimento deste documento, os valores podem ser indicados em Meticais Moçambicanos ou Dólares dos 

Estados Unidos. 

http://www.iceafrica.com/
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HISTORIAL DE SINISTROS 
  
Com respeito às coberturas presentemente solicitadas, queira facultar informações relativas a todos os danos ou perdas 
(indemnizáveis ou não) sofridas os últimos 5 (cinco) anos, bem como de todas as demais perdas de maior envergadura sofridas 
anteriormente (se precisar de mais espaço, queira utilizar o espaço fornecido no restante deste documento e as páginas no 
fim): 
 

Tipo de 

cobertura 

Data da perda  
Detalhes sobre a perda / acidente  

 (Ex. Causas, medidas de prevenção implementadas, etc.) 

Valor líquido  

Indicar MZN / USD) 

 
....../....../........ 

 

 

 

 
....../....../........ 

 

 

 

 
....../....../........ 

 

 

 

 
....../....../........ 

 

 

 

 
....../....../........ 

 

 

 

 
....../....../........ 

 

 

 

 

Com respeito ao risco objecto desta proposta: 
1. Já alguma seguradora rejeitou uma proposta, se recusou a renovar ou anulou uma apólice anterior do proponente? 

Sim    [    ]        Não    [    ] 
2. Já alguma seguradora exigiu o aumento do prémio e/ou impos condições especiais? 

Sim    [    ]        Não    [    ] 
3. Quer o proponente, quer qualquer director da empresa, já alguma vez celebrou concordata com credores ou foi 

declarado falido? 
Sim    [    ]        Não    [    ] 

4. Mantém um conjunto completo de registos contabilísticos reflectindo fiel e correctamente as actividades comerciais? 
Sim    [    ]        Não    [    ] 

5. O proponente já alguma vez foi obrigado a liquidar o montante inicial de um sinistro?  
Sim    [    ]        Não    [    ] 
 

Se respondeu ‘sim’ a quaisquer destas perguntas, queira fornecer pormenores  
 
……………………………………………………………............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
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SEGURADORAS ANTERIORES 

 
Indique o nome das seguradoras que lhe forneceram cobertura nos últimos cinco anos. 
 

Seguradora Número da apólice Período de cobertura 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
Existem quaisquer débitos em atraso em relação a apólices de seguro em vigor ou anteriores?     Sim [    ]  Não [    ] 

 
Outros Comentários    

 

Utilize este espaço para declarações adicionais e se necessário anexe outras informações pertinentes à subscrição. 
 
............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 
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Dados do Proponente 

O Proponente é: 

O proponente deve indicar o tipo de companhia de que se trata, por exemplo, Sociedade por Quotas, Sociedade Anónima, 
Sociedade em Comandita, Sociedade em Nome Colectivo, Sociedade de Capital e Indústria, ou outra. Indique a denominação 
legal e tipo da empresa do proponente na língua oficial do território no qual a empresa segura desempenha as suas 
actividades: 

............................................................................................................................................................................................................ 

Data proposta para a entrada em vigor: Anual   [     ]                            Pontual   [     ] 

....../....../................  até  ....../....../................ 

Data de constituição do negócio do Proponente: ....../....../................ 

  

Demonstrações Financeiras 

As acções da Empresa Proponente (se for caso disso) são detidas em regime privado (ou seja, não são 
transaccionadas numa bolsa) e está previsto que esta situação se mantenha inalterada nos próximos 18 
meses. 

[     ] Verdade 

[     ] Falso 

Se respondeu ‘ Falso’ à pergunta supra: 

1. A Empresa Proponente pode confirmar que as suas acções são transaccionadas ou está previsto 
que serão transaccionadas numa bolsa de valores ou bolsa onde as suas acções poderão ser 
compradas ou vendidas. 

[     ] Verdade 

[     ] Falso 

2. Se respondeu ́ Verdade´, indique o nome da bolsa e a data (ou data proposta) do início da cotação:                                                        ....../....../............ 

A Empresa Proponente NÃO obteve financiamento de partes externas nos últimos 18 meses e   

Se respondeu ´Falso´, forneça detalhes de todo o financiamento, incluindo, sem limitação, todos os 
contratos firmados ou previstos para serem firmados com instituições financeiras, sociedades de capitais 
de investimento (Private Equity Firms), fornecedores de capital de risco, ou outros financiadores na secção 
de Informação Adicional. 

Anexe também cópias de todos os prospectos, acordos de accionistas e/ou documentos de empréstimo. 

[     ] Verdade   

[     ] Falso 

 

A Empresa Proponente desempenha actividades por um período contínuo superior a 12 meses. 

 

Se respondeu ´Falso´, indique a data ou data prevista para o início das actividades: 

[     ] Verdade   

[     ] Falso 

....../....../............ 

Nenhum indivíduo ou entidade detém uma participação igual ou superior a 25% das acções ordinárias da 
Empresa Proponente. 

Se respondeu ´Falso´, forneça pormenores de detentores de 25% ou mais do capital social na secção para 
Informação Adicional. 

[     ] Verdade   

[     ] Falso 

 

As demonstrações financeiras mais recentes da Empresa Proponente receberam um parecer sem 
reservas. 

Se respondeu ´ Falso´, anexe as demonstrações financeiras mais recentes. 

[     ] Verdade    

[     ] Falso 
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As últimas Demonstrações Financeiras da Empresa Proponente revelam um lucro antes do pagamento 
dos impostos. 

Se respondeu ‘Falso’, forneça informação na secção para Informação Adicional e anexar as demonstrações 
financeiras mais recentes. 

[     ] Verdade    

[     ] Falso 

A Empresa Proponente NÃO adquiriu quaisquer empresas ou empreendimentos desde o último exercício 
financeiro, passível de aumentar os seus activos totais em 25% ou mais.  

Se respondeu ‘Falso’, forneça detalhes de todas as empresas ou empreendimentos na secção para 
Informação Adicional. 

[     ] Verdade   

[     ] Falso 

 

A Empresa Proponente NÃO prevê quaisquer fusões e aquisições.  

Se respondeu ´ Falso´, forneça informação sobre as fusões e aquisições previstas na secção para 
Informação Adicional. 

[     ] Verdade   

[     ] Falso 

  

Declaração  

A Empresa Proponente confirma que:  

Nenhum negócio ou outras actividades realizadas sob a administração ou direcção da Empresa 
Proponente no passado, no presente ou previstas para o futuro consistem em actividades relacionados 
com: 

[     ] Verdade    

[     ] Falso 

Linhas Aéreas Comerciais Empresas Farmacêuticas Sector da Banca ou Gestão de Fundos  

Participações privadas ou capital de 
risco 

Sociedades de Fomento ou 
Cooperativas de Crédito  

Governo Nacional ou Local  

Agência(s) Desportivas  Seguros ou Resseguros * Corretagem de Seguros  

Fundos de pensões – Salário Final  Tabaco  

*numa qualidade que não como intermediário ou prestador de serviços 

Se respondeu ‘Falso’, forneça informação na secção para Informação Adicional. 

Com respeito a cada um dos exercícios financeiros, indique o volume de negócios da Empresa Proponente proveniente dos 
clientes em cada um dos territórios abaixo indicados: 

Território Último exercício financeiro findo em  
....../....../20....... 

Estimativa para o exercício financeiro em 
curso até      ....../....../20........ 

UE    

Reino Unido   

EUA/Canadá   

Total (indicar a(s) moeda(s) utilizada(s))   

*Fornecer detalhes do volume de negócios com origem diferente na secção sobre Informação Adicional. 

A Empresa Proponente NÃO possui subsidiárias, activos, administradores ou accionistas nos 
EUA/Canadá. 

Se respondeu ´ Falso´, forneça informação na secção para Informação Adicional. 

[     ] Verdade    

[     ] Falso 
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Declaração relativa a práticas de contratação de colaboradores (cobertura facultativa) 

O Proponente confirma que:  

O total da folha de pagamentos da Empresa Proponente, dividido pelo número total de 
colaboradores, * é USD 50,000. 

[     ] Verdade   

[     ] Falso 

Indique o número total de colaboradores da Empresa Proponente* em cada um dos territórios abaixo indicados: 

Território Exercício financeiro transacto Exercício financeiro em curso  Próximo exercício financeiro  

EU    

EUA/Canadá    

Noutro território**    

*Entre os colaboradores incluem-se o pessoal a tempo parcial, trabalhadores sazonais e trabalhadores voluntários. 

** Forneça detalhes sobre os colaboradores ´Noutro Território´ na secção sobre Informação Adicional. 

 

Declaração relativa a práticas de contratação de colaboradores (cobertura facultativa) (Continuação) 

A Empresa Proponente confirma que todos os colaboradores existentes e novos * assinaram um 
contrato de trabalho. 

[     ] Verdade    

[     ] Falso 

A Empresa Proponente possui um processo escrito para lidar com queixas laborais e situações de 
assédio, e este foi comunicado a todos os colaboradores *. 

[     ] Verdade    

[     ] Falso 

A Empresa Proponente NÃO está a realizar nem contempla quaisquer despedimentos ou rescisões 
dos contratos de trabalho. 

[     ] Verdade    

[     ] Falso 

A Empresa Proponente NÃO despediu qualquer/quaisquer colaborador(es)* nem rescindiu 
quaisquer contratos de trabalho nos últimos seis meses. 

[     ] Verdade    

[     ] Falso 

A Empresa Proponente consulta sempre consultores de recursos humanos, consultores de relações 
laborais, ou um gabinete de advogados especializado em assuntos laborais antes de despedir um 
colaborador*, rescindir um contrato*, encetar uma acção disciplinar ou suspender um empregado*. 

[     ] Verdade    

[     ] Falso 

Nenhum colaborador* da Empresa Proponente está envolvido em actividades nos seguintes 
domínios: 

[     ] Verdade    

[     ] Falso 

- Notícias, meios de comunicação social ou difusão 
- Clubes privados, boîtes ou bares 
- Consultórios médicos, cirurgia cosmética ou medicina dental  
- Advocacia 

* Entre os colaboradores incluem-se o pessoal a tempo parcial, trabalhadores sazonais e 
trabalhadores voluntários. 

Se respondeu ´ Falso´ a qualquer pergunta nesta Declaração relativa a práticas de contratação de 
colaboradores, forneça detalhes na secção para Informação Adicional.  

 

Declaração relativa à experiência prévia  
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A Empresa Proponente confirma que: [     ] Verdade   

[     ] Falso 

A Empresa Proponente, seus Administradores, Directores ou quadros superiores NÃO têm 
conhecimento de quaisquer sinistros apresentados no passado, nem de quaisquer circunstâncias 
susceptíveis a dar origem a um sinistro contra a Empresa Proponente, seus Administradores, 
Directores ou quadros superiores, em relação a: 

- seus colaboradores (incluindo, sem limitação, Tribunais de Trabalho)  
- seus clientes 
- seus accionistas 
- seus administradores ou accionistas antigos ou em exercício  
- entidades do Estado, por exemplo, a Autoridade Tributária, o Ministério do Comércio e 

Indústria  
- Contabilistas, liquidantes ou qualquer outra pessoa ou entidade não mencionada em cima.  

 

Nenhum dos seus Administradores, Directores ou quadros superiores jamais fizeram objecto de um 
sinistro nem investigação por quaisquer entidades do Estado, contabilistas, liquidantes ou 
liquidantes.  

Independentemente de a reivindicação ou situação estar coberta ou ter sido comunicada a uma 
seguradora actual ou anterior.  

Se respondeu ´ Falso´ a qualquer pergunta nesta Declaração relativa à experiência prévia, forneça 
detalhes na secção para Informação Adicional 

[     ] Verdade    

[     ] Falso 
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Seleccionar o nível de cobertura 

Utilize a tabela em baixo para seleccionar o nível de cobertura requerida.  

Todos os tomadores de 
seguros recebem assessoria 
jurídica gratuita de 
advogados qualificados em 
relação a questões 
susceptíveis de dar origem a 
sinistros. 

Cobertura para 
Administradores e Quadros 

Superiores 

Cobertura de 
Responsabilidade Civil 

Empresarial 

Seguro de Responsabilidade 
das Práticas Disciplinares 

Cobertura requerida [    ] [    ]  [    ] 

Limite requerido (indicar a moeda) 

...................................................................... 

A Empresa Proponente possui uma cobertura igual ou semelhante em vigor? [     ] Sim   [     ] Não 

Se respondeu ´Sim`, preencha os seguintes detalhes:  

Tipo de cobertura: ........................................ Seguradora: ........................................ 

Limite máximo: ........................................ Data de renovação: ........../........../.................... 
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Informação adicional  
 

............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
...................................................................................................................................................................... ......................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
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Informação adicional  
 

............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
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