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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 da empresa: 

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

Sede:  

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

Actividades da empresa: 

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

Endereço do segurado: 

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

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

Endereço postal:  

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

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

Gerente de Risco / Gerente de Seguro: 

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

E-mail: .............................................................. 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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Instruções para a utilização de pedidos editáveis e informação legal Importante  

I. INFORMAÇÃO PARA O PROPONENTE  
 

1. Grave o documento no seu computador. 

2. Se o espaço for insuficiente para responder a uma pergunta, introduza a sua resposta completa num anexo separado, como 
se estivesse a preencher um pedido em suporte papel.  

3. Depois de completar o pedido, confirme a exactidão e exaustividade da informação antes de enviar o pedido. 

Se registar dificuldades técnicas na utilização do documento, contacte o nosso escritório pelo número +258 21 486 612 ou 
através do nosso sítio web, www.iceafrica.com. 

* A ICE Seguros não garante que o documento está livre de vírus. O proponente responde por todas as eventuais despesas de 
assistência, reparação ou correcção necessárias. 

* A privacidade das comunicações pela Internet não pode ser garantida porque a Internet não é um meio seguro. A ICE Seguros 
não assume qualquer responsabilidade por qualquer dano, perda ou prejuízo sofrido no envio de informação pessoal ou 
confidencial pela Internet. 

*A ICE Seguros não se responsabiliza pela manipulação, alteração ou revisão da versão do documento produzido pela 
Empresa. 

 

“ICE Seguros” refere-se aos técnicos das organizações associadas à ICE Seguros que prestam serviços e capacidades de apoio, 
Copyright: Todos os direitos reservados. 
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II. INFORMAÇÃO RELATIVA ÀS MINAS  
A. Características Específicas da Mina ou Pedreira  

1. Localização: Indique o local exacto ou coordenadas de cada mina ou pedreira (incluir coordenadas de Latitude/Longitude, 

se disponíveis); 

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Responda ao seguinte em relação a todas as localizações acima elencadas: 

 MINA 1 MINA 2 MINA 3 

a. Indicar todos os 
minérios extraídos das 
minas 

………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Volume anual ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

b. Indicar todos os 
minérios extraídos das 
pedreiras 

………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Volume anual ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

c. Este local fez objecto de 
exploração no passado  

 Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

Se respondeu ‘sim’,  indique o nome da entidade que explorava a mina ……………………………………………………………………………………. 

d. Indique a área total     

É da sua propriedade? ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Detida em regime de locação? ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Explorada por si? ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Explorada por outros? ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

e. Nomear  
co-proprietários (por 
local) 

………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

 ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

 ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

 ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 
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B Operações    

 MINA 1 MINA 2 MINA 3 

1. Indicar o tipo  de 
exploração aplicada em 
cada mina ou pedreira: 

   

Superficial ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Subterrânea ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Ambas ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

a. Se for superficial ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

A céu aberto ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Remoção de cume ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Curvas de nível ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Outro ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

b. Se for subterrânea ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

(1) Número de entradas  ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

(2) Tipo ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Abatimento por subníveis ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Furos de desmonte ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Câmaras e pilares ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Corte e enchimento ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Desabamento por blocos ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Desabamento por subníveis ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Insitu ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Outro ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

(3) A mina apresenta 
potencial de formação 
de gases 

 Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

(4) Existem poços ou tuneis debaixo de estradas ou auto-estradas públicas, residências 
privadas, zonas habitadas ou edifícios comerciais? 

 Sim   Não 

Se respondeu ‘sim’, indique o número de poços ou túneis: …………………………………..……………………………………………………………………. 
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2. Tonelagem bruta 
extraída pelo 
proponente  

   

Exploração superficial ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Exploração subterrânea ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

3. Faz uso de 
subcontratantes nas  
Operações de 
exploração mineira?  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

C. Instalações de processamento    

Se operar uma instalação de processamento, preencha a secção que se segue. 

1. Tonelagem bruta objecto de processamento anualmente: 

Das minas exploradas pelo 
proponente 

…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………….. 

Das minas subcontratadas pelo 
proponente  

…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………….. 

De fontes externas em termos 
de contrato celebrado  

…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………….. 

Assinale as técnicas empregues no processamento do minério: 

 Cominuição                                               Concentração Gravítica 

 Flotação                                                Separação electrostática ou magnética 

 Aglomeração                                                Fundição 

 Lixiviação em pilha  Lixiviação com percolação 

 Lixiviação por agitação  Outro: …………………..…………………………………..…………………………………..………………………………... 

3. Se o processamento for por lixiviação em pilha:  

a. Número e dimensão das almofadas: .…………………………………..…………………………………..……………………………………..…………….. 

b. Tipo de forro (assinale todas quanto se apliquem): 

 Único  Duplo  Triplo  

 Geomembrana  Argila  Betão  Asfalto 

 Outro: ………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………………………………………………………….….. 

c. Técnica de empilhamento: 

 Despejo e doseamento do estéril  Aterro/Aterro com nivelamento por escavadora 

 Por transportadores de correia  Outro: .…………………..…………………………………………… 

http://www.iceafrica.com/
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Aplicação da solução 

 Inundação ou lagoa  Pulverizadores wobbler  Wiggler  Sistema de 
pulverização 

 Gotejamento/ gotejador 
autocompensante 

 Outro: …………………………………..………………………………………………………………………………………... 

4. Eliminação de rejeitos: 

a. Existe uma barragem de rejeitos?    Sim   Não  

b. Existem quaisquer bacias de tratamento ou de lamas?   Sim   Não  

c. Existem quaisquer aterros de minério ou pilhas de estéril?   Sim   Não  

5. Como faz o transporte?  Camião  Caminho-de-ferro  Batelão  

  

http://www.iceafrica.com/
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III. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL  
Se pretende uma Cobertura de Responsabilidade Civil Geral, preencha esta secção: 

A. Generalidades     

1. Existe um engenheiro de minas no quadro da empresa ou em 
regime de avença? 

  Sim  Não  

2. Faz detonação de explosivos?  Sim  Não  

               Se respondeu ‘sim’, quem executa os levantamento prévios à detonação? ……………………………………………………………………. 

3. Disponibiliza equipamentos a outros em regime de locação ou 
arrendamento? 

  Sim  Não  

4. É proprietário de, ou explora uma linha férrea?   Sim  Não  

5. Dispõe de segurança a tempo inteiro?   Sim  Não  

6. A zona mineira está vedada?   Sim  Não  

7. Previsão da folha de pagamentos anual em relação aos trabalhadores  

         Exploração: …………………………………..     Tratamento: ………………………………..                Outro: ………………………………….. 

8. Esta mina alguma vez foi encerrada por ordem de uma entidade reguladora?  Sim  Não  

9. A mina está localizada a até 1/4 de milha de um rio, lago ou riacho?  Sim  Não  

10. Controla uma mina abandonada ou encerrada?  Sim  Não  

11. É proprietário de terreno que não está a ser explorado?  Sim  Não  

12. Qual é a despesa anual em prospecção?             …………………………………..   

B. Operações subcontratadas 

1. Assinale todas quanto se aplicam     

 Operações subcontratadas? Contratos celebrados? Existe contrato de 
exoneração de 

responsabilidade? 

Engenharia  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

Perfuração  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

Detonação de explosivos  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

Exploração  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

Transporte  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

Recuperação  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

Ambiental  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

http://www.iceafrica.com/
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2. Mantém certificados de apólices de seguros dos subcontratados?  Sim   Não 

3. Está designado como Segurado Adicional nas apólices dos subcontratados?  Sim   Não 

4. Os limites mínimos de responsabilidade são equivalentes aos seus?  Sim   Não 

5. Os subcontratados possuem cobertura de explosão/detonação?  Sim   Não 

6. Os  subcontratados possuem cobertura contra abatimento?  Sim   Não 

C. Serviços aos trabalhadores     

1. Algumas das habitações ou casas das quais é proprietário ou que estão sob o seu controlo 
são ocupadas por mineiros ou outros? 

 Sim   Não 

2. É proprietário de quaisquer dos armazéns?  Sim   Não 

3. Existem quaisquer infra-estruturas recreativas das quais é proprietário ou que estão sob o 
seu controlo? 

 Sim   Não 

4. É proprietário ou controla toda uma aldeia mineira?  Sim   Não 

5. Se respondeu SIM a qualquer uma das perguntas acima, indique a proximidade à mina: ………………………………………... 

6. Dispõe de um serviço de enfermaria?  Sim   Não 

Se respondeu Sim, onde:   No local da mina         Fora do local da mina         

7. Dispõe de um serviço de 
transporte colectivo para: 

Operações subcontratadas? Contratos celebrados? Existe contrato de 
exoneração de 

responsabilidade? 

  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

http://www.iceafrica.com/
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IV. COBERTURA DE BENS / AVARIA DE MÁQUINAS 
Se pretende uma Cobertura de Bens, preencha esta secção. 

1. Quais são as principais peças de equipamentos susceptíveis de causar estrangulamentos ou interrupção total das 
suas operações se o equipamento deixar de funcionar? 

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

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

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

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

2. Como é feito o armazenamento do minério? 

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

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

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

3. Como são determinados os valores dos bens? 

       Custo de substituição         Valor actual  Valor de mercado  Outra 

4. Indicar os meios de protecção contra incêndios (pulverizadores, detectores de calor, sistemas de supressão de fogo, 
outros) para: 

  MINA 1 MINA 2 MINA 3 

a. Sistemas de elevação ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

b. Cavalete ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

c. Moinho ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

Seco ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

Escritórios/Ensaios ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

Manutenção ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

Britagem ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

Instalações dos sistemas de elevação ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

d. Britadores (de superfície e 
subterrâneos) 

………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

e. Correias transportadoras ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

f. Transformadores ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

5. Descreva a fonte da água de combate a incêndios: 

Depósito de água ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

Lago/Rio ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

Outro ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 
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 MINA 1 MINA 2 MINA 3 

6. Construção    

Resistente a fogo    

Alvenaria incombustível    

Revestida de metal    

Alvenaria vigotada    

Armação    

Outro    

7. Ano de construção: ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

8. Classe de protecção: ………………………………….. ………………………………… …………………………………. 

9. Esta instalação está localizada numa 
zona de inundação oficialmente 
designada?  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

10. Esta instalação tem um historial de 
inundação?  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

11. Existe um programa de manutenção 
escrito ou informatizado?  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

12. Valor do inventário de peças de 
reposição    

13. Existe um plano de contingência 
escrito e testado na eventualidade de 
um evento catastrófico?  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

14. Existe um acordo com outras minas, afiliadas ou não, para partilhar equipamentos e 
instalações na eventualidade de um sinistro? 
Se existir, explique 
 
………………………………………….………………………………………….………………………………………….……… 
 
………………………………………….………………………………………….………………………………………….……… 
 
………………………………………….………………………………………….………………………………………….……… 
 
………………………………………….………………………………………….………………………………………….……… 
 
………………………………………….………………………………………….………………………………………….……… 

 Sim   Não 
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V. COBERTURA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS 
Se pretende uma Cobertura de Equipamentos Móveis, preencha esta secção. 

(Acrescente uma lista discriminada dos equipamentos, incluindo uma descrição, o valor (custo de substituição/valor actual) e 
montante da cobertura requerido para cada artigo). 

1. Se explora uma mina subterrânea, existem quaisquer minas, activas ou 
inactivas, adjacentes, em cima ou debaixo da sua?  Sim   Não 

2. Existem equipamentos que são disponibilizados a empresas, que não as 
empresas da sua propriedade ou sob o seu controlo em regime de locação, 
arrendamento ou empréstimo?  Sim   Não 

3. Se respondeu SIM, esse equipamento é objecto de cobertura pelo locatário?  Sim   Não 

Se respondeu SIM, quais equipamentos? 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 

 

4. Os equipamentos móveis dispõem de: Supressão 
automática de fogo 

Supressão manual 
de fogo 

Não dispõem de supressão 
de fogo 

  Sim   Não  Sim   Não  Sim   Não 

Se respondeu SIM, quais equipamentos? 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 

 

5. Se explora uma mina subterrânea, descreva os sistemas de abastecimento de água natural, incluindo sistemas de 
bombeamento e geradores de reserva: 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………….. 
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VI. HISTORIAL DA CONTA – Preencha em relação à cobertura solicitada  
1. Indique todas as perdas sofridas nos últimos três anos. (Acrescente uma página separada, se necessário). 

Cobertura Data Montante Descrição 

……………………..…………………..….. ……………………… …………………………….. ………………………………………………..………… 

……………………..…………………..….. ……………………… …………………………….. ………………………………………………..………… 

……………………..…………………..….. ……………………… …………………………….. ………………………………………………..………… 

……………………..…………………..….. ……………………… …………………………….. ………………………………………………..………… 

……………………..…………………..….. ……………………… …………………………….. ………………………………………………..………… 

……………………..…………………..….. ……………………… …………………………….. ………………………………………………..………… 

……………………..…………………..….. ……………………… …………………………….. ………………………………………………..………… 

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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VII. COBERTURA REQUERIDA  
Apólice:  Nova   Renovação   

A. Responsabilidade civil geral    

1. Limites máximos requeridos:   

Limite agregado geral (que não operações de produtos concluídos) ………………………………….. 

Limite agregado para produtos concluídos ………………………………….. 

Limite por danos pessoais e morais ………………………………….. 

Limite por ocorrência  ………………………………….. 

Limite de danos por incêndio  ………………………………….. 

Limite de despesas médicas  ………………………………….. 

Franquia:       ……………………..……………..   

2. Benefícios dos empregados:    

 Limites solicitados: ………………………………….. Data de efeito retroactivo:    ………/…………/…………… 

3. Automóveis não de posse própria e alugados:   

 Limites solicitados: …………………………………..     

B. Responsabilidade de Excesso / Complementar Abrangente (Umbrella) 

Data de entrada em vigor da cobertura: …………………………………………………. 

Limites solicitados  …………………………………………………. 

Responsabilidade civil por poluição:  …………………………………………………. 

Limites solicitados:  …………………………………………………. 

C. Bens    

Data de entrada em vigor da cobertura: …………………………………………………. 

Riscos:  Todos os riscos  Excluindo avaria de máquinas  

  Incluindo avaria de máquinas 

  Especificados    

Mina 1    

Endereço: ………………………………………………….………………………………………………….……………………… 

Descrição: ………………………………………………….………………………………………………….……………………… 
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Mina 2    

Endereço: ………………………………………………….………………………………………………….……………………… 

Descrição: ………………………………………………….………………………………………………….……………………… 

Mina 3    

Endereço: ………………………………………………….………………………………………………….……………………… 

Descrição: ………………………………………………….………………………………………………….……………………… 

    

 MINA 1   MINA 2 MINA 3 

LIMITES REQUERIDOS    

Edifícios ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

Bens pessoais ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

Perdas de rendimento ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

Inundação ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

Terramoto ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

    

FRANQUIA REQUERIDA    

Edifícios ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

Bens pessoais ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

Perdas de rendimento .....…………………………dias ....…………………………dias …………………………dias 

Inundação ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

Terramoto ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

D. Lucros cessantes  Sim     Não   

Limite máximos: ………………………………..    

Base:                  Rendimentos brutos     $/Ton:  ……………………………….. 

Estimativa de tempo máximo de interrupção das actividades: ……………………………….. 

Equipamentos de fabrico estrangeiro: Tipo: ………………….………..………………………………..……………………………….. 

  Valor: …………………………..………………………………..……………………………….. 

  País: ………………………………..…..…………………..…......…………………………….. 
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E. Equipamentos móveis  

Data de entrada em vigor da cobertura: ………………………………..………… 

Limites máximos requeridos: 

 Inscritos (anexar lista discriminada) 

Equipamentos móveis …………………..………                                            Equipamentos móveis subterrâneos …………………..………                                            

 Abrangente (Blanket)                                                         

Equipamentos móveis ………………..…..………                                            Equipamentos móveis subterrâneos …………………..………                                            

Por item (máximo) …………………..……..…                                                                                                              Valor total dos equipamentos cobertos …………………..………                                                                         

Franquia requerida …………………..………                                                                         

Percentagem da franquia: escolha uma % do valor inscrito ou valor de cada artigo como valor da franquia. (5% de 10%) 

(1) Superfície …………..…....… % Sujeito a um mínimo de …………………..……… e um máximo de …………………..………  

(2) Subterrâneo …………..…… % Sujeito a um mínimo de …………………..……… e um máximo de …………………..……… 

COBERTURA ADICIONAL 
Pretende apresentar propostas para quaisquer das seguintes coberturas? 

 Poluição  

 Auto Data de entrada em vigor da cobertura: ………………………....………  

 Indemnização de trabalhadores Data de entrada em vigor da cobertura: ………………………....……… 

 Complementar Abrangente 
(Umbrella) 

Data de entrada em vigor da cobertura: ………………………....……… 

 Outro Data de entrada em vigor da cobertura: ………………………....……… 
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OUTROS COMENTÁRIOS 
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............................................................................................................................................................................................................ 
 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................ 
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PARA USO ADMINISTRATIVO 
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