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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

http://www.iceafrica.com/
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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), incluindo todos os sinistros, quer seguros ou não, apresentados contra o Segurado Proposto / Sócios / Administradores 

/ Quadros Superiores ou Funcionários em relação ao tipo de seguro objecto desta proposta, quer seja nos termos desta 

Proposta ou de qualquer outra Proposta / Apólice para o mesmo tipo de cobertura (incluindo, mas sem se limitar a Projectos 

Únicos)? 

 

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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Seguro de Erros e Omissões para Profissões Afins 

Nota importante:  

Esta é uma proposta de contrato de seguro, na qual as expressões ´o Proponente` ou ´seu/sua` se entende por a 

pessoa, a empresa, a associação, o truste, a organização de caridade, o estabelecimento ou associação que pretende 

obter cobertura.  

 

Esta proposta deve ser preenchida a tinta, deve se assinada e conter a data. Todas as perguntas devem ser 

respondidas para permitir a emissão de um orçamento, mas o preenchimento não obriga nem o Proponente nem a 

Subscritora a celebrar um contrato de seguro. Se o espaço for insuficiente para responder plenamente à pergunta, 

anexe uma página suplementar, devidamente assinada. Deve reter uma cópia da proposta preenchida (e de toda a 

informação de apoio) para consulta futura.  

 

Todos os factos pertinentes ao seguro proposto devem ser divulgados, na totalidade e com exactidão, no melhor do 

seu conhecimento e fé, sob pena de invalidar o contrato de seguro ou prejudicar gravemente os seus direitos na 

eventualidade de um sinistro. Um facto material entende-se como um facto susceptível de influenciar a avaliação ou 

aceitação da proposta pelo Subscritor; se tiver dúvidas quanto ao que constitui um facto material, consulte o seu 

corretor.  

 

Sugerimos que solicite um modelo da apólice proposta ao seu corretor (se tiver) e examinar cuidadosamente os 

termos, as condições, os limites e as exclusões aplicadas à cobertura. O seguro proposto abrange apenas as perdas 

decorrentes de determinados eventos e de reclamações contra o segurado durante o período do seguro, conforme 

especificado na apólice.  

1.   

(a) Data de constituição inicial da empresa  

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

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

(b) Indique as datas de constituição e cessação de actividades dos antecessores na actividade ou negócio   

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

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

(c) Regime jurídico da actividade actual (assinale a caixa relevante) 

Profissional independente  [    ]      Sociedade em comandita  [    ]       Sociedade com personalidade jurídica  [    ]      

Sociedade anónima  [    ]      Sociedade de capital fechado  [    ]  

Outro [    ] Especifique: ……………………………………………………………. 

(d) Possui sucursais noutro país?. Identifique os países: 

…………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………   

…………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………   

(e) A empresa ou seus administradores, proprietários, sócios ou quadros superiores estão de qualquer modo envolvidos 

noutras empresas? 

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

(f) Datas previstas para cobertura:  ……/……/……….  até  ……/……/………. 
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2. Nome e Qualificações dos Elementos Superiores 

(a) No caso de sociedades em comandita – Sócios 
(b) No caso de sociedades com personalidade jurídica – Administradores 
(c) No caso d sociedades anónimas – Administradores e Funcionários com qualificação profissional 
(d) No caso de Sociedade de capital fechado  – Directores 

Nome 
 

Qualificação obtida 
 

Ano 
obtida  

 

Quanto tempo 
ocupa este cargo 
neste negocio ou  

actividade 

 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

3. Se for único administrador ou director, responda às perguntas que se seguem:   Sim    [    ]         Não   [    ] 

(a) Exerce esta actividade a tempo parcial?  

(b) Se respondeu SIM, forneça detalhes da actividade que exerce a tempo inteiro  

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

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

4. Um Administrador, Sócio, Director ou Consultor está ligado ou associado (financeiramente ou de outro modo) a outra 

sociedade, empresa ou organização para a qual o Negócio ou Empreendimento trabalha?            Sim    [    ]         Não   [    ] 

Se respondeu SIM, forneça todos os detalhes        

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

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

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

5. Total de pessoal permanente (excluindo Administradores, Sócios, Directores ou Consultores)  

(a) Qualificados – tempo inteiro  .......................................... 

(b) Qualificados – tempo parcial  .......................................... 

(c) Todos os outros - tempo inteiro .......................................... 

(d) Todos os outros - tempo parcial .......................................... 

6. (a) Acrescente uma descrição de todas as suas actividades  

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

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

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

http://www.iceafrica.com/
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(b) Prevê quaisquer alterações significativas destas actividades nos próximos 12 meses?     Sim    [    ]         Não   [    ] 

 

Se respondeu SIM, forneça todos os detalhes  

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

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

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

 

(c) Forneça uma síntese dos procedimentos de Controlo de Qualidade e/ou acreditações em vigor  

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

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

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

7. Indique as receitas brutas / honorários relativos aos últimos 3 exercícios financeiros, bem como uma estimativa para o 

exercício financeiro em curso  

Ano Países exteriores, excluindo EUA/Canadá EUA/Canadá 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
MZN ………………………….. USD ………………………….. 
 
MZN …………………………..USD ………………………….. 
 
MZN …………………………..USD ………………………….. 

 
MZN …………………………..USD ………………………….. 
 
MZN …………………………..USD ………………………….. 
 
MZN …………………………..USD ………………………….. 

 

Data do fim do exercício financeiro      ………/………/…..………. 

8. (a) Indique o total dos honorários recebidos no ano transacto do seu maior cliente. MZN …………..………………..………. 

           USD  …………..………………..………. 

(b) Indique o honorário médio recebido no ano transacto por cliente. MZN …………..………………..……….  

          USD  …………..………………..………. 

 

9. Discrimine os honorários por categoria de trabalho:  

TIPO DE TRABALHO 
(por categoria, conforme apropriado) 

% DAS RECEITAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS  
  

Ano transacto Próximo ano 
(Previsão) 

(a)   

(b)   

(c)   

(d)   

(e)   

(f)   

(g)   

(h)   

(i)   

(j)   

TOTAL 100% 100% 
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Indique os três maiores projectos executados pelo Negócio ou Empreendimento nos últimos 5 anos  

 Projecto País Cliente Honorário 

1    MZN ……..……....................  
USD  ……..…….................... 

2    MZN ……..……....................  

USD  ……..…….................... 

3    MZN ……..……....................  

USD  ……..…….................... 

4    MZN ……..……....................  

USD  ……..…….................... 

5    MZN ……..……....................  

USD  ……..…….................... 

6    MZN ……..……....................  

USD  ……..…….................... 

 
Total do Valor do Contrato  Data de início Data de 

conclusão 

1 MZN ……..……........................... USD  ……..……........................... ……/……/…..…… ……/……/…..…… 

2 MZN ……..……........................... USD  ……..……........................... ……/……/…..…… ……/……/…..…… 

3 MZN ……..……........................... USD  ……..……........................... ……/……/…..…… ……/……/…..…… 

4 MZN ……..……........................... USD  ……..……........................... ……/……/…..…… ……/……/…..…… 

5 MZN ……..……........................... USD  ……..……........................... ……/……/…..…… ……/……/…..…… 

6 MZN ……..……........................... USD  ……..……........................... ……/……/…..…… ……/……/…..…… 

 Se executou tarefas de Gestão de Projectos, forneça a seguinte informação adicional:- 
 Estudos de viabilidade 

(Geral) 
[    ] Fluxogramas [    ] Expedição [    ] Supervisão do 

comissionamento  
[    ] 

 Desenho do traçado de 

estradas e viabilidade 
[    ] Elaboração das 

condições de contrato  
[    ] Controlo / Garantia 

de qualidade 
[    ] Certificação da 

entrega definitiva 
[    ] 

 Estimativas de custos ou 

estimativas de 

quantidades  

[    ] Obras afectas por 

marés 

[    ] Negociação de 

seguros para o 

estaleiro  

[    ] Emissão de ordens 

de variação 
[    ] 

 Previsões de fluxos de 

caixa 
[    ] Instruções aos 

proponentes  
[    ] Supervisão da 

instalação / 

construção 

[    ] Resolução de 

diferendos 

contratuais  

[    ] 

 Serviços geotécnicos  [    ] Adjudicação / 

Recomendação de 

concursos 

[    ] Medição [    ] Certificação de 

pagamento final  
[    ] 

 Critérios de desenho  [    ] Aprovação dos desenhos 

detalhados  
[    ] Autorização dos 

pagamentos 

progressivos 

[    ] Despesas de 

trânsito, despacho e 

desalfandegamento  

[    ] 

 Peças desenhadas [    ] Coordenação [    ] Administração do 

fundo de retenção 
[    ] Outras 

 

 

[    ] 

http://www.iceafrica.com/
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(a) O Negócio ou Empreendimento realizou alguns trabalhos em que o ´produto final´ foi realizado fora da República de 

Moçambique para clientes internacionais?                                                 Sim    [    ]         Não   [    ] 

Se respondeu SIM, forneça os seguintes detalhes 

Projecto Pais Cliente Honorário 

   
MZN ……..……........................... 

USD  ……..……........................... 

Total do Valor do Contrato Data de início Data de 

conclusão 

MZN ……..……........................... USD  ……..……........................... ……/……/…..…… ……/……/…..…… 

 

(b) Trabalha a partir de outros locais, alem dos escritórios em Moçambique?                   Sim    [    ]         Não   [    ] 

Se respondeu ´Sim´ a (b) ou (c) acima, forneça detalhes  

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

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

10. Utiliza um modelo padrão de contrato, acordo ou carta de contratação?                           Sim    [    ]         Não   [    ] 

Se respondeu SIM, anexe cópias  

 

11. O Negócio ou Empreendimento efectua processos de fabrico, construção, alteração, reparação, instalação, ou venda 

ou fornecimento de produtos, além dos serviços de consultoria acima descritos?            Sim    [    ]         Não   [    ] 

 

12. Algum do trabalho é efectuado por subcontratados?                                                              Sim    [    ]         Não   [    ] 

Se respondeu SIM, forneça a informação em baixo em relação ao trabalho efectuado nos últimos 12 meses  

Nome do Subcontratado Qualificações Tipo de Trabalho  Honorários 

    

    

    

    

  

Exige que os subcontratados contraiam um seguro de Indemnização Profissional?                      Sim    [    ]         Não   [    ] 

Se respondeu SIM , até que limite máximo?   MZN ……………………………………    USD …………………………………… 

OBS: Os subscritores retêm direitos de recurso contra os subcontratados salvo acordo contrário explícito.  

13. O Negócio ou Empreendimento é membro de ou consórcio ou grupo, ou participa numa associação para efeitos de um 

único projecto?                                                                                                                                Sim    [    ]         Não   [    ] 

Se respondeu SIM, forneça detalhes, incluindo os nomes de outros associados/sócios e os cargos dos mesmos no 

consórcio/associação  

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................ 
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14. Necessita de cobertura para os Negócios Anteriores dos Sócios?                                        Sim    [    ]         Não   [    ] 

OBS: Esta extensão de cobertura não está disponível se o Negócio Anterior não era uma Sociedade Anónima  

Se respondeu SIM, forneça a informação em baixo em relação a cada Sócio/Director para o qual esta cobertura é 

solicitada relativamente ao Negócio Anterior:  

(a) Nome do Sócio/Director  

(b) Nome do Negócio Anterior  

(c) Datas em que foi Sócio/Director  

(d) Natureza do trabalho efectuado pelo Negócio Anterior  

(e) Razão pelo afastamento  

(f) Se existia um contrato de dissolução (se existia, faculte cópia)  

(g) Detalhes dos sinistros contra o Negócio Anterior ou de quaisquer circunstâncias susceptíveis de dar origem a um 

sinistro  

(h) Alguma vez foi recusado ao Negócio Anterior um seguro semelhante, ou lhe foram cotados prémios reforçados, ou 

foram impostas condições especiais? 

(i) O Negócio Anterior ainda existe?  

Se respondeu SIM, forneça todos os detalhes  

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

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

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

 

15. Confirma as seguintes ´melhores práticas'? 

(a) referências escritas satisfatórias são sempre obtidas dos antigos empregadores relativamente aos três anos 

imediatamente precedentes à contratação de qualquer funcionário responsável por dinheiro, contabilidade e bens.  

              Sim    [    ]         Não   [    ] 

(b) todos os cheques emitidos num valor superior a USD 150 requerem dois signatários Sim    [    ]         Não   [    ] 

(c) o dinheiro em caixa e caixa pequena são verificados separadamente dos funcionários responsáveis pelo menos 

mensalmente; e semestralmente sem aviso       Sim    [    ]         Não   [    ] 

(d) os extractos bancários, recibos, talões e documentos justificativos são verificados pelo menos mensalmente contra 

os lançamentos no livro caixa separadamente dos funcionários responsáveis pelo lançamento nos livros de caixa ou 

depósitos bancários  

            Sim    [    ]         Não   [    ]  

(e) os funcionários que recebem dinheiro e cheques no decurso das suas tarefas devem pagar todos os dias 

----            Sim    [    ]         Não   [    ] 

 

(f) os funcionários devem prestar contas do dinheiro que receberam pelo menos semanalmente    Sim    [    ]     Não  [    ] 

Se respondeu NÃO a quaisquer das perguntas acima, forneça detalhes do seu sistema  

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

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

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

16. O proponente ou quaisquer dos seus sócios, directores, administradores ou consultores, depois de se terem informado 

devidamente, têm conhecimento dos seguintes assuntos?  
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(a) Quaisquer circunstâncias que podem dar origem a um sinistro contra si, seus antecessores no negócio ou sócio, 

administrador, director ou empregado anterior ou presente     Sim    [    ]         Não   [    ] 

(b) A apresentação que quaisquer queixas, quer orais ou escritas, em relação aos serviços ou conselhos por si prestados  

           Sim    [    ]         Não   [    ] 

Se respondeu SIM, forneça todos os detalhes  

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

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

17. Alguma vez lhe foi recusado a si, ou aos seus antecessores, um seguro semelhante, ou lhe foram cotados prémios 

reforçados, ou foram impostas condições especiais?     Sim    [    ]         Não   [    ] 

 

Se respondeu SIM, forneça todos os detalhes  

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

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

18. Qual é o limite máximo requerido?        MZN …………………………………….    USD ……………………………………. 

 

19. Consentimento para a utilização de informação  

Os subscritores utilizarão a informação aqui facultada para gerir a apólice de seguro, e administrar a subscrição e os 

sinistros. Isto pode incluir a divulgação da informação a outras seguradoras, entidades reguladoras ou agentes dos 

subscritores que prestem serviços em seu nome.  

 

Com a finalidade de detectar e evitar actividades fraudulentas, os Subscritores podem, a qualquer momento:  

(a) partilhar informações sobre o Proponente e/ou seus sócio, directores, administradores, quadros superiores e/ou 

funcionários com outras organizações e entidades públicas, incluindo a Polícia;  

(b) verificar e/ou registar as informações relativas ao Proponente e/ou seus sócio, directores, administradores e/ou 

quadros superiores junto de entidades e bases de dados de prevenção de fraude, e se os Subscritores suspeitarem de 

fraude, os Subscritores registarão este facto. Os subscritores e outras organizações podem também fazer uma busca 

junto de estas agências e bases de dados para:  

(i) Ajudar a tomar decisões acerca da contratação e administração de seguros, crédito, e serviços afins para o 

Proponente, seus sócios, directores, administradores e quadros superiores;  

(ii) Identificar os devedores ou os beneficiários, recuperar dívida, evitar fraude e gerir as contas e apólices de seguro 

do Proponente;  

(iii) Verificar as identidades para evitar o branqueamento de capitais;  

(c) realizar investigações sobre o risco de crédito e actividades fraudulentas. 

  

Os subscritores podem fornecer, mediante solicitação, detalhes adicionais das bases de dados às quais acedem ou para 

as quais contribuem.  
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20. Declaração  

Eu, o abaixo assinado, confirmo que estou devidamente autorizado e consinto à utilização de informação, conforme 

previsto na Secção 19 acima.  

 

Também declaro que estou autorizado a preencher a presente proposta em nome do Proponente e que as afirmações 

e informações contidas nesta proposta correspondem à verdade e que não estão incorrectas nem que foram 

suprimidos quaisquer factos materiais. Comprometo-me a informar o Subscritor de todas as alterações ou adições 

materiais destes factos, que ocorram antes do início do período de seguro. A assinatura desta Proposta não obriga o 

Proponente a contrair este seguro. Confirmo e concordo que as condições, limitações e exclusões da apólice podem 

sofrer alterações a qualquer momento antes do início do período de seguro, caso se verifiquem alterações materiais ou 

adições. A assinatura desta proposta não obriga os Subscritores a oferecer um seguro, nem o Proponente a aceitar o 

seguro, mas fica acordado que esta proposta (com todos os documentos que a acompanham e as demais informações 

facultadas pelo Proponente ou pelos sócios, administradores, directores e quadros superiores aos Subscritores em 

relação à apólice) servirão de base e farão parte integrante de um tal contrato.  

 

*Assinatura:    ………………………………………………………….… Nome: ………………………………………………………….… 

*Cargo: ………………………………………………………….… Data: ………………………………………………………….….. 

 

LEMBRE-SE DE INCLUIR O SEGUINTE (A MENOS QUE TENHAM JÁ SIDO FACULTADOS AOS SUBSCRITORES):  

(a) "C.V.s" dos Administradores, Sócios, Directores, Consultores e outros quadros superiores que executam tarefas 

´profissionais´  

(b) Uma cópia do modelo padrão de contrato, acordo ou carta de contratação (se utilizado)  

(c) Contratos de Consórcio (se aplicável)  

(e) Uma cópia de brochuras disponíveis em relação à sua actividade  
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