PROPOSTA DE SEGUROS / PROPOSAL FORM
IMPORTANTE: - De acordo com o Código de Estrada, é crime fazer falsas declarações ou reter qualquer informação relevante, para efeitos de obtenção
de um Certificado de Seguro Automóvel. Tome cuidado ao preencher este formulário, para guarantir o fornecimento de todos os dados. Em caso de
qualquer alteração, queira por favor avisar a seguradora.
IMPORTANT:- It is an offence under the ROAD TRAFFIC ACT to make a false statement or withhold any material information for the purpose of obtaining a
Certificate of Motor Insurance and great care must be taken to ensure that this form is completed in every particular. Please also initial any alterations.

Por favor responda a todas as perguntas / definite replies should be given to all the questions.
Nome / Name
Corrector / Agency
Balcão / Branch
Periodo de Seguro / Period of
Insurance
Endereço / Postal Address
País / Country
Cidade / City
N° de Telefone / Telephone No.
N° de Celular / Mobile No.
N° de Fax Fax No.
Email
Profissão ou Actividade / Profession
or Business
Data de Nascimento / Date of Birth

DADOS DA VIATURA POR SEGURAR / PARTICULARS OF CARS TO BE INSURED

Matricula/
Reg. No

Marca / Make

Modelo /
Model

Tipo de
Viatura
/Type of
Body

Cilindrad
a / Cubic
Capacity

Lotação
/ Seating
Capacity

Ano / Year of
make

Indique onde a viatura é parqueada normalmente / District where
vehicle is usually garaged?

Dentro de uma Garagem / in a locked garage?
É o proprietário único e absoluto da viatura? (Se não) Liste os outros
proprietários
Are you the sole and absolute owner? (If no)
Other owners
Condições mecânicas da viatura? / Car repair condition?
USO DA VIATURA (Para que fins a viatura será usada...) / USE OF CAR (Will the car be used..)

Apenas para o uso Privado, Social ou de Lazer? / Solely for
social, domestic and pleasure purposes?
Para fins profissionais / For professional purposes

Por si pessoalmente ou em conexão com seu próprio
negócio ou do seu Empregador

Valor da viatura Incluido
Acessórios / Value of Vehicle inc.
Accessories

By you personally in connection with your own or employers
business

Para o Transporte de Mercadorias / Animais?
For carriage of samples or trade goods of farm requisites, produce
or livestock?

Será a viatura usada para o transporte de passageiros?
Will the vehicle ever be used to carry fare-paying passengers?

Será a viatura alugada para o transporte de mercadorias?
Will the vehicle ever be used to carry goods for hire?
SOBRE OS CONDUTORES / ABOUT THE DRIVERS

Tem alguma deficiência auditiva oualguma condição fisica ou
mental? Se Sim , Indique qual
Defective vision hearing or any other physical or mental infirmity?

Sofre actualmente ou nos últimos 5 anos, sofreu de Diabete
ou Doenças Cardiovasculares? Se Sim , Indique qual
Now or within the last 5 yrs., suffered from diabetes, fits or heart? (If
yes) Details

Ja foi condenada/o por alguma infracção em conexão com a
condução de um veículo? Se Sim , Indique qual
Been convicted of any offence in connection with the driving of
any vehicle? (if yeas) Details
SEGURADORAS ANTERIORES / PREVIOUS INSURERS

Ja teve um seguro anterior. Se Sim , Indique qual
Are you now or have you been insured in respect of any motor
vehicle? (if yes) Details
Ja alguma Seguradora, em relação a si ou algum conductor adicional:
Has any Insurer in respect of yourself or any other person who will driver ever
Cancelou ou recusou renovar o seu seguro?
Declined a proposal or cancelled or refused to renew a policy?
Exigiu a si ou ao condutor adicional a responsabilidade do
Primeiro valor de Perda (Franquia)?
Required you or such person to carry the first amount of any loss?
Ja teve direito a Bonus, nas outras seguradoras?
Are you entitled to a No-Claim-Discount from your previous
insurers?

Declaração / Declaration
Antes de assinar o formulário, queira por favor, ler a declaração com muito cuidado, e se não o fôr o próprio proponente a preencher, leia
novamente as perguntas e respostas.
Eu/Nós declaro / declaramos ter respondido com toda a exactidão
(a) As respostas acima, que Eu/Nós lemos serem verdadeiras
(b) Todos os elementos materiais que afectam a avaliação do risco tem sido divulgados
(c) A viatura/s estão em bom estado de circulação
Eu/Nós concordamos que esta proposta e a declaração devem ser a base do contrato entre o Segurado e a Companhia Seguradora. Eu/Nós
confirmamo (s) que a viatura/viaturas inscrita(s) não devem ser conduzidas por qualquer pessoa que não seja do Meu/Nosso conhecimento, e a
quem ja tenha sido recusado a ter um seguro automóvel. Eu/Nós lemos e entendemos as restrições aplicadas á condutores inexperientes e
aprendizes.
I/We agree that this proposal and declaration shall be the basis of the contract between me/us and the Company and shall be deemed to be
incorporated in such contract. I/We undertake that the car or cars to be insured shall not be driven by any person who to my/our knowledge
has been refused any motor vehicle insurance or continuance thereof. I/We have read and understood the restrictions applying to Learner
Drivers and Young and Inexperienced Drivers.
Data/ Date :

Assinatura do Proponente/ Signature of the Proposer:

REQUIRED DOCUMENTATION / DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Total annual premium/ Premio anual
Documents attached / Documentos anexados
Identity document / Bilhete de identidade
Driver’s license / Carta de conducao
Car Registration / Livrete
Vehicle photos taken / Fotos da viatura
Confirmation of payment plan / Confirmacao do tipo de
pagamento
Received by / Recebido por

