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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 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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Nota ao Proponente 
Informamos que esta proposta é preenchida em nome de todos os segurados. 

A assinatura ou preenchimento desta proposta não obriga o Proponente, nem qualquer pessoa ou entidade sua 
representada, a contrair este Seguro. 

Responda a todas as perguntas. Se quaisquer perguntas não forem aplicáveis, indique “N/A”. 

Queira facultar em anexo, todas as informações suplementares pertinentes às perguntas que se seguem.  

Riscos não inerentes ao fabrico – preencha o Apêndice 1 (no fim) 

Limite máximo de responsabilidade requerido  MZN ……………………………………….. 

USD  ……………………………………….. 

Franquia MZN ……………………………………….. 

USD  ……………………………………….. 

Estimativa do volume de negócios anual no ano transacto  MZN ……………………………………….. 

USD  ……………………………………….. 

Data de entrada em vigor   ……/……/……………  a  ……/……/…………… 

Volume de negócios anual previsto para o próximo ano  MZN ……………………………………….. 

USD  ……………………………………….. 

Número de instalações de fabrico ……………………………………. 

Número de instalações de armazenamento/distribuição  ……………………………………. 

Algumas das instalações supramencionadas estão localizadas 
noutro país? 

Sim [    ]    Não [    ] 

Nessa eventualidade, em que países? ...…………….…………………………………….…………………………………….…………………......…………………  

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

Número total de empregados ……………………………………. 
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Informações relativas aos produtos 

Os produtos são exportados? Se forem, discrimine o volume de vendas por país/região em baixo  

País  20__ (actual) 20__ (actual) 20__ (projectado) 

 MZN …………………………………….. 

USD  …………………………………….. 

MZN …………………………………….. 

USD  …………………………………….. 

MZN …………………………………….. 

USD  …………………………………….. 

 MZN …………………………………….. 

USD  …………………………………….. 

MZN …………………………………….. 

USD  …………………………………….. 

MZN …………………………………….. 

USD  …………………………………….. 

 MZN …………………………………….. 

USD  …………………………………….. 

MZN …………………………………….. 

USD  …………………………………….. 

MZN …………………………………….. 

USD  …………………………………….. 

Preencha a seguinte tabela para os seus três principais produtos:  

Tipo de produto:    

Nome do produto 
(marca): 

   

Volume de negócios 
anual do produto: 

   

Produção diária: 
a) vendas  
 

b) unidades 

MZN ………………………………….. 

USD  ………………………………….. 

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

MZN ………………………………….. 

USD  ………………………………….. 

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

MZN ………………………………….. 

USD  ………………………………….. 

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

Trata-se de um produto 
acabado ou de uma 
peça? 

   

Se for uma peça, qual é 
o produto acabado? 

   

Se for uma peça, qual é 
o valor: 
a) da peça? 
 
 

b) do produto acabado? 

 
MZN ...................................... 

USD  ...................................... 

MZN ...................................... 

USD  ...................................... 

 
MZN ...................................... 

USD  ...................................... 

MZN ...................................... 

USD  ...................................... 

 
MZN ...................................... 

USD  ...................................... 

MZN ...................................... 

USD  ...................................... 

Local de produção:    

Número de linhas de 
produção: 

   

Dimensão ou valor 
maior de lote rastreável 
(indicar a moeda): 
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Dimensão ou valor 
médio de lote rastreável 
(indicar a moeda): 

   

Indique todos os novos 
tipos de produtos que 
começaram a ser 
produzidos ou que 
foram introduzidos no 
comércio nos últimos 12 
meses 

   

A empresa obriga-se a indemnizar ou exonerar quaisquer fornecedores de matérias-primas?         Sim [    ]    Não [    ] 

Se respondeu ‘sim’, forneça detalhes: 

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

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

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

Que percentagem (se for caso disso) da sua produção é subcontratada a terceiros?         .............% 

Se for superior a 50%, preencha o Apêndice 1 (no fim) 

Será que quaisquer produtos necessitam de uma fonte 
externa de alimentação para funcionarem? 

Sim [    ]    Não [    ] 

Será que quaisquer produtos necessitam de instalação? Sim [    ]    Não [    ] 

Nesse caso, qual é o custo médio da instalação por 
produto? 

MZN ……………………………………….. 

USD  ……………………………………….. 

Controlo e Garantia de Qualidade  

Dispõe de um Sistema de Gestão de Qualidade  
Certificado? 

Sim [    ]    Não [    ] 

Se respondeu ‘Sim’, especifique a certificação. Se não for certificado, indique os Sistema de Gestão de Qualidade de que 
dispõe. 

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

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

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

As auditorias de Controlo de Qualidade são efectuadas internamente na empresa ou por uma entidade terceira 
independente?                                                                                                                Sim [    ]    Não [    ] 

Com que frequência é que as auditorias são efectuadas?                                        ...................................................... 

Todos os produtos objecto desta proposta conformam, em todos os respeitos, com os requisitos da lei ou dos regulamentos, 
incluindo as normas aplicáveis da indústria ou de qualquer outra jurisdição pertinente?      Sim [    ]    Não [    ] 

Se respondeu ‘Não’, forneça detalhes  

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

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

............................................................................................................................................................................................................. 
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Todas as etiquetas, instruções, manuais e embalagens estão conformes às normas da indústria?    Sim [    ]    Não [    ] 

Dispõe de um Departamento de Controlo de Qualidade?              Sim [    ]    Não [    ] 

Quem é responsável pela supervisão e implementação dos processos de Garantia de Qualidade?   
...................................................... 

Exige que os seus fornecedores de peças ou matérias-primas observem normas específicas de qualidade?   

                                                                                                                        Sim [    ]    Não [    ] 

Que medidas são tomadas para o controlo e avaliação das normas de qualidade aplicadas pelos fornecedores? 
(Aplicação, referências, relatórios de inspecção, etc.)                          Sim [    ]    Não [    ] 

Como obtém e controla as reclamações dos clientes? 

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

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

Análises de Produtos 

Esta secção destina-se a fabricantes. Os proponentes que não sejam fabricantes devem preencher o Anexo 1 (no fim) 

Especifique os tipos de análises que são efectuados:  

em linha  

fim de linha  

matérias-primas  

outros  

A análise é efectuada: [    ]  internamente         [    ]  por terceiro 

Anexe amostras de documentação de análise/certificação, conforme aplicável. 

Gestão da Retirada 

Dispõe de um plano de retirada em vigor? Sim [    ]    Não [    ] 

Quando foi a última vez que estes planos foram revistos 
e/ou actualizados? 

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

É utilizado um sistema de codificação de lotes? Sim [    ]    Não [    ] 

Se respondeu ‘Sim’, especifique o tipo de codificação de 
lotes utilizados ...................................................... 

O seu sistema de codificação de lotes permite uma 
rastreabilidade a 100%? 

Sim [    ]    Não [    ] 

Efectua simulações de retiradas e testes de 
rastreabilidade? 

Sim [    ]    Não [    ] 

Se respondeu ‘Sim’, indique a data dos últimos testes? ........./.........../.............. 

Estime o custo de retirada do seu produto principal: 
(inclua os custos de retiradas, vendas/lucros cessantes, 
custos de nova campanha de marketing, etc.) 

MZN ………………………………….……. USD  …………………………………….. 
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Informação Sobre as Perdas  

Alguma vez os produtos da empresa ou quaisquer das suas instalações fizeram objecto de inspecção, comentário ou 
reclamação por parte de uma agência do Governo, ou uma entidade ou departamento de autoridade local?  

                                                                                                           Sim [    ]    Não [    ] 

Se respondeu ‘Sim’, forneça detalhes (nome da agência, data, natureza da reclamação, resultado, data de resolução) 

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

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

Foram recolhidos quaisquer produtos nos últimos dez 
(10) anos? 

Sim [    ]    Não [    ] 

Se respondeu ‘Sim’, preencha o Apêndice 2  

Tem conhecimento de qualquer facto específico ou significativo susceptível de dar origem a um sinistro nos termos da 
apólice proposta? 
                                              Sim [    ]    Não [    ] 

Se respondeu ‘Sim’, forneça detalhes 

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

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

A empresa sofreu quaisquer greves, tumultos, paralisações de trabalho ou encerramento das instalações nos últimos três (3) 
anos?     Sim [    ]    Não [    ] 

A empresa foi alvo directo de grupos políticos, raciais, ambientais ou outros grupos extremistas ou de interesses especiais? 

                                                                                                                      Sim [    ]    Não [    ] 

Se respondeu ‘Sim’, forneça detalhes 

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

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

Anexe a esta proposta 

• Manual ou Plano de Retirada de Produtos em vigor  
• Plano de Controlo de Qualidade actual  
• Amostras de toda a documentação ou certificação referida nesta proposta  
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Apêndice 1 – Informação Sobre os Fornecedores 

Este apêndice deve ser preenchido por não fabricantes (por exemplo, distribuidores, atacadistas, retalhistas) ou por empresas 
que subcontratam mais de 50% das suas actividades de fabrico a terceiros. 
 
A palavra “fornecedores”, quando utilizada nas perguntas que se seguem, deve ser interpretada como incluindo fabricantes. 

Número de fornecedores .................................... 

Duração média da relação com os 
fornecedores  

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

Alguns dos fornecedores estão localizados fora 
do país? 

Sim [    ]    Não [    ] 

Nessa eventualidade, em que países? .................................................................................................. 

A empresa obriga-se contratualmente a indemnizar ou exonerar de responsabilidade?        Sim [    ]    Não [    ] 

Se respondeu ‘Sim’, forneça detalhes 

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

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

Exige que os seus fornecedores observem normas de qualidade específicas?       Sim [    ]    Não [    ] 

Que medidas são tomadas para monitorizar e avaliar as normas de qualidade aplicadas por estes fornecedores? 
(Aplicação, referências, relatórios de inspecção, etc.) 

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

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

Efectua análises dos produtos recebidos dos seus fornecedores?            Sim [    ]    Não [    ] 

Forneça detalhes: 

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

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

Se não o faz, forneça detalhes das análises de produtos realizadas PELOS seus fornecedores: 

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

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

Forneça outros detalhes aplicáveis relativos aos seus processos de selecção de fornecedores e de gestão/avaliação, e anexe 
toda a informação pertinente. 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................. 
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Apêndice 2 – Informação Relativa a Sinistros  

Este apêndice deve ser preenchido se quaisquer produtos foram retirados nos últimos dez anos. 

Que produto foi retirado? ............................................................. 

Qual foi a causa da retirada? ............................................................. 

Data da retirada: ............................................................. 

Quantas linhas de produtos foram afectadas? ............................................................. 

Quantos lotes/unidades de produtos foram retirados? ............................................................. 

Qual foi o custo total da retirada? Inclua os custos de 
retiradas, vendas/lucros cessantes, custos de nova 
campanha de marketing, etc. 

MZN ……………………………………….. 

USD  ……………………………………….. 

Perdeu quaisquer contratos em sequência da 
retirada? 

Sim [    ]    Não [    ] 

Nessa eventualidade, forneça detalhes: 

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

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

Forneça detalhes de todas as medidas tomadas desde a retirada para evitar uma nova ocorrência: 

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

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

Os seus procedimentos de retirada e rastreabilidade funcionaram bem durante a retirada?          Sim [    ]    Não [    ] 

Se não foram, actualizou os seus procedimentos 
posteriormente? 

Sim [    ]    Não [    ] 
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OUTROS COMENTÁRIOS 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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