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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: 

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

Sociedade 
unipessoal  

[    ] Fabricante [    ] Exportadora [    ] Joint venture [    ] 

Atacadista [    ] Importadora [    ] Retalhista [    ] Outro [    ] 

Anos em actividade com o nome actual, e experiência anterior neste sector sob outro nome: 

Anos com o nome actual: ................................            Anos sob outro nome: ................................ 

Endereço do segurado: 

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

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

Gerente de Risco / Gerente de Seguro: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.iceafrica.com/
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HISTORIAL DE SINISTROS 
  

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

Tipo de 
cobertura 

Data da perda  Detalhes sobre a perda / acidente  

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

Valor líquido  

(Indicar MZN / USD) 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

 

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

Sim [    ]        Não        [    ] 
2. Já alguma seguradora exigiu o aumento do prémio e/ou impos condições especiais? 
               Sim [    ]        Não        [    ] 
3. Quer o proponente, quer qualquer director da empresa, já alguma vez celebrou concordata com credores ou foi 

declarado falido? 
Sim [    ]        Não        [    ] 

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

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

 

Se respondeu ‘sim’ a quaisquer destas perguntas, queira fornecer pormenores  
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
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SEGURADORAS ANTERIORES 
 
Indique o nome das seguradoras que lhe forneceram cobertura nos últimos cinco anos. 
 

Seguradora Número da apólice Período de cobertura 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

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

 
Outros Comentários    

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................ 
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Afiliação actual com outras empresas ……………………………………………………………………………………………. 

Vendas e receitas previstas no novo ano de apólice  MZN ………………………………………………… 

USD  ………………………………………………… 

PRODUTOS E HISTORIAL DE ACTIVIDADES  

Descreva os seus produtos e serviços. Inclua e identifique aqueles adquiridos por aquisição ou fusão, os que estão previstos 
para serem introduzidos no mercado nos próximos 12 meses, e aqueles descontinuados. Indique o número de anos que 
trabalha com cada produto, e o(s) produto(s) que instala, faz a revisão, ou repara: 

 
Produtos e serviços Anos que trabalha com os 

mesmos 
Utilizador final principal  % do valor bruto anual 

das vendas  
    
    
    

OBS.: (Anexar brochuras, catálogos, etiquetas, manuais de instrução, relatórios anuais, e inquéritos de produtos) 

 

 
HISTORIAL DE SINISTROS - 5 anos ou mais  

Total das perda agregadas, pelo valor bruto, incluindo as despesas de defesa -. 

Período da 
apólice N° de sinistros 

Montante total 
pago 

Montante 
reservado para 

danos corporais e 
danos materiais  

Total incorrido Data da avaliação 

  
 
 

    

Perdas individuais com valor equivalente ou superior US$5,000, pelo valor bruto, incluindo as despesas de defesa: 

Data da 
ocorrência  

Produto em 
questão  Ano de fabrico 

Descreva 
ocorrência e 

lesão ou dano  

Montante pago e 
reservado Data da avaliação 

      
      
      

Tem conhecimento de outros incidentes susceptíveis de dar origem a um sinistro contra si? Sim [    ]      Não [    ] 

Se conhecer, forneça detalhes: 

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................ 
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PRODUTOS E VENDAS  

Em relação aos produtos e serviços principais, indique: 
 
 Total das Vendas ou 

Receitas 
Produto ou Serviço  

% do Total das 
Vendas 

N° de Unidades 
Vendidas 

Últimos 12 meses     
2o Ano Anterior     
3o Ano Anterior     
4o Ano Anterior     
5o Ano Anterior     

Que percentagem do total das vendas representa peças de substituição? ……. % 

Importa produtos ou componentes? Sim [    ]      Não [    ] 

Oferece produtos para exportação ou possui operações 
estrangeiras? 

Sim [    ]      Não [    ] 

É possível que alguns dos seus produtos ou serviços possam 
ser utilizados em, ou em relação a: 

1. aeronaves/misseis/actividades aerospaciais? 
2. embarcações ou no mar? 
3. transporte/ trânsito? 

 
 

Sim [    ]      Não [    ] 
Sim [    ]      Não [    ] 
Sim [    ]      Não [    ] 

Fabrica ou manuseia qualquer produto explosivo, inflamável, 
ou venenoso, quer sozinho ou combinado com outros 
agentes? 

Sim [    ]      Não [    ] 

É possível que alguns dos seus produtos possam ser 
classificados como  

1. produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos 
2. cosméticos 

 

Sim [    ]      Não [    ] 
Sim [    ]      Não [    ] 

Alguns dos seus produtos são vendidos sob outro nome ou 
marca?  

Sim [    ]      Não [    ] 

Compra materiais ou componentes de outros? Sim [    ]      Não [    ] 

EXPLIQUE TODOS AS RESPOSTAS “SIM” EM BAIXO: 

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

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

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

Descreva resumidamente como o(s) seu(s) produto(s) se destinam a ser utilizados: 

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

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

............................................................................................................................................................................................................ 
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2010 2009 2008 

TRANSFORMAÇÃO 

Os seus produtos são montados por outros? Sim [    ]      Não [    ] 

Se forem montados por outros, a supervisão é feita por si? Sim [    ]      Não [    ] 

Se forem instalados por outros, faz a supervisão ou fornece instruções para 
a instalação? 

Sim [    ]      Não [    ] 

Se faz a manutenção e revisão dos seus produtos, anexe uma cópia do seu 
contrato padrão de prestação de serviços  

Sim [    ]      Não [    ] 

Quem faz a embalagem dos seus produtos? ………………………………………………… 

Quem concebe as embalagens? ………………………………………………… 

Quem fornece os materiais de embalagem? ………………………………………………… 

Como estão embalados quando são vendidos? ………………………………………………… 

São utilizadas embalagens esterilizadas? Sim [    ]      Não [    ] 

Faz a embalagem para outros? Sim [    ]      Não [    ] 

Faz a embalagem sob nomes comerciais diferentes do seu? Sim [    ]      Não [    ] 

  

MARKETING 

Percentagem de total das vendas a Percentagem das vendas 

Atacadistas ……… % 

Retalhistas ……… % 

Consumidores ……… % 

Território de Vendas, Nome dos Produtos, e Quantidade das Vendas: 

Indique todos os produtos exportados para os EUA/Canadá e vendas por produto nos últimos cinco anos, bem como 
as previsões de vendas para o próximo ano (anexe brochuras dos produtos e outros materiais impressos descrevendo 
os produtos. 
Produtos 2013 2012 2011 2010 2009 

      
      
      
      
Indique todos os produtos exportados para os EUA/Canadá e vendas por produto nos últimos cinco anos, bem como 
as previsões de vendas para o próximo ano (anexe brochuras dos produtos e outros materiais impressos 
descrevendo os produtos. 
Produtos 2013 2012 2011 2010 2009 

      
      
      
      

http://www.iceafrica.com/
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No que respeita à tabela acima, discrimine, em termos aproximativos, as vendas por país (se o espaço for insuficiente, 
anexe informações adicionais) 

………………………….……..     …….% ………………………….……..     …….% ………………………….……..     …….% 

………………………….……..     …….% ………………………….……..     …….% ………………………….……..     …….% 

………………………….……..     …….% ………………………….……..     …….% ………………………….……..     …….% 

Fornecedores e distribuidores dos seus produtos 

1. Desresponsabiliza-os ou segura-os? Sim [    ]      Não [    ] 

2. Eles desresponsabilizam-no ou seguram-no? Sim [    ]      Não [    ] 

Se respondeu ‘sim’ a 1 ou 2, explique: 
 

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

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

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

 

 
PREVENÇÃO DE PERDAS 

 

Os seus produtos alguma vez foram sujeitos a inquéritos ou 
investigações em relação à segurança de produtos por uma agência 
pública?  
Se respondeu ‘sim’ ofereça detalhes 

Sim [    ]      Não [    ] 

Dispõe de um plano escrito de retirada de produtos?  
Se respondeu ‘sim’ anexe detalhes 

Sim [    ]      Não [    ] 

Alguma vez fez a retirada de produtos em razão de um eventual perigo à 
segurança?  
Se respondeu ‘sim’ anexe detalhes e indique percentagem da retirada. 

Sim [    ]      Não [    ] 

O seu órgão directivo emitiu uma declaração escrita sobre a segurança 
dos produtos, comunicada a todos os empegados?  
Se respondeu ‘sim’ anexe. 

Sim [    ]      Não [    ] 

Dispõe um programa escrito de segurança de produtos, com atribuição 
da responsabilidades de implementação a pessoas específicas?  
Se respondeu ‘sim’ anexe síntese 

Sim [    ]      Não [    ] 
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CONCEPÇÃO DOS PRODUTOS 

Efectua o seu próprio trabalho de design? Sim [    ]      Não [    ] 

Mantém registos de alterações do design e justificação dessas 
alterações  

Sim [    ]      Não [    ] 

Os seus designs são sujeitos a uma revisão, ensaio ou certificação externa 
independente?     
Nessa eventualidade, anexe detalhes e datas  

Sim [    ]      Não [    ] 

Os seus produtos são concebidos, ensaiados, rotulados e fabricados: 
1) para atender ou exceder todas as normas governamentais ou da 

indústria  
2) para a máxima segurança, mesmo perante o uso indevido ou 

abuso? 

Sim [    ]      Não [    ] 

Sim [    ]      Não [    ] 

  

CONTRO DE QUALIDADE E ENSAIOS 
 

Os procedimentos escritos de ensaio são observados? Sim [    ]      Não [    ] 

Dispõe de um chefe de controlo de qualidade que responde apenas aos 
órgãos directivos? 

Sim [    ]      Não [    ] 

Fornecimentos e componentes  

1. São encomendados de acordo com as suas especificações? Sim [    ]      Não [    ] 

2. Identificou os que são críticos para a segurança do seu 
produto final  

Sim [    ]      Não [    ] 

3. Forneça uma lista dos componentes críticos, quer os ensaios 
sejam feitas por amostragem ou em todas as unidades 

Sim [    ]      Não [    ] 

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

4. São obtidas garantias de todos os fornecedores? Sim [    ]      Não [    ] 

Produtos finais 
1. Descreva resumidamente os ensaios realizados antes da venda  

2. Que percentagem faz objecto e ensaio?                 % 

3. Mantém registos dos ensaios de controlo de qualidade, de 
modo a poder identificar posteriormente os ensaios 
realizados em relação a um determinado produto a qualquer 
momento? 

Sim [    ]      Não [    ] 

4. Há quantos anos mantém os seus registos? (especifique data) ......./......./.............. 

5. Se os seus produtos são fabricados de acordo com as 
especificações dos seus clientes, será que eles os sujeitam a 
ensaios quando os recebem? 

Sim [    ]      Não [    ] 

6. Recebe a aprovação assinada do seu cliente? Sim [    ]      Não [    ] 

  

http://www.iceafrica.com/
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INSTRUÇÕES I AVISOS I PUBLICIDADE  I GARANTIAS 

Os perigos inerentes do produto final, e avisos contra o eventual uso 
indevido e abuso do produto são dados a conhecer ao utilizador final 
por meio de: 

1. etiquetas de aviso no ponto do perigo? 
2. instruções escritas? 
3. outros meios? (forneça detalhes) 

 
 

Sim [    ]      Não [    ] 
Sim [    ]      Não [    ] 
Sim [    ]      Não [    ] 

Os avisos / instruções são redigidos na língua inglesa? Sim [    ]      Não [    ] 

As instruções, os avisos, as etiquetas e os textos de publicidade são 
sujeitos a revisão, para assegurar que estão completos e são facilmente 
entendidos pelo utilizador final, para evitar exagerar a segurança, ou 
omissões em relação aos perigos, por ·: 

1. assessores jurídicos? 
2. quadros de gestão? 
3. outros? (fornecer detalhes) 

 
 
 
 

Sim [    ]      Não [    ] 
Sim [    ]      Não [    ] 
Sim [    ]      Não [    ] 

Renuncia ou limita expressamente as garantias dos seus produtos? Sim [    ]      Não [    ] 

As garantias e/ou exonerações de responsabilidade são sujeitas a 
revisão pelo vosso assessor jurídico? 

Sim [    ]      Não [    ] 

Fornece formação ou instruções específicas ao utilizador final em 
relação ao uso apropriado do seu produto? 
Se respondeu ‘sim’, queira descrever. 

Sim [    ]      Não [    ] 

Os vendedores e distribuidores são informados do seu desejo de ser 
informado dos casos em que o seu produto é utilizado para 
propósitos contrários ao seu desígnio? 

Sim [    ]      Não [    ] 

  

CONTROLO DE PERDA E DEFESA 

Explique como os seus produtos e componentes se distinguem dos produtos e componentes semelhantes dos concorrentes: 

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

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

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

Pode determinar, com base nos registos disponíveis de todos os 
produtos vendidos: 

1. a data de fabrico de um determinado produto? 

2. a quem foi vendido, e a data de venda? 

3. quem forneceu as peças e quais delas foram utilizadas 
nos produtos finais? 

 

 
 

Sim [    ]      Não [    ] 

Sim [    ]      Não [    ] 

Sim [    ]      Não [    ] 

Mantém cópias de instruções ou manuais de operação e materiais de 
publicidade antigos? 

Sim [    ]      Não [    ] 

http://www.iceafrica.com/
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Procedimento relativo a acidentes: 
1. Dispõe de um procedimento escrito para a obtenção de 

informação acerca de queixas, acidentes e ferimentos 
relacionados com o seu produto? 

2. Comunicou aos distribuidores o seu desejo de comunicação 
imediata de todas as queixas, acidentes e ferimentos 
relacionados com o seu produto? 

3. Os seus processos prevêem o exame ou preservação de 
quaisquer produtos alegadamente defeituosos, e os resultados 
desses exames ficam registados? 

4. Os relatórios sobre queixas, acidentes, ferimentos, e os exames 
dos produtos são remetidos às pessoas responsáveis pelos 
respectivos produtos? 

5. Os resultados são empregues para melhorar os 
produtos/processos/procedimentos? 

Sim [    ]      Não [    ] 

Sim [    ]      Não [    ] 

Sim [    ]      Não [    ] 

Sim [    ]      Não [    ] 

Sim [    ]      Não [    ] 

 
 

   COBERTURA REQUERIDA 

1. Limites máximos requeridos: MZN ............................................... 

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

2. Franquia requerida: MZN ............................................... 

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

3. Seguradora actual: ........................................................ 

4. Data proposta para entrada em vigor: ......./......./..............  a  ......./......./.............. 

5. Alguma seguradora alguma vez cancelou, condicionou ou se 
recusou a renovar o seu seguro de responsabilidade civil?  
Se respondeu ‘sim’, explique. 

Sim [    ]      Não [    ] 

Se respondeu ‘sim’, explique 

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

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

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

EXPLICAÇÕES ADICIONAIS RELATIVAS ÀS PERGUNTAS DESIGNADAS  

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

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

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

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

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

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

http://www.iceafrica.com/
mailto:info@iceafrica.com
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OUTROS COMENTÁRIOS 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.iceafrica.com/
mailto:info@iceafrica.com
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PARA USO ADMINISTRATIVO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.iceafrica.com/
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