“Jewellers block” Questionário
Proposta de seguro / Proposal form

1. Esta proposta deve ser preenchida na íntegra com letra legível. Por favor não deixar questões por
responder.
This proposal form must be filled in completely legible handwriting. Please do not leave any
question without answer.
2. Para informações adicionais sobre o risco, por favor efetuar as devidas observações ou anexar os
documentos considerados necessários.
In the event of any additional information regarding the risk, please use remarks or an annexed
page.
3. No caso de haver mais do que um local de risco, deverá preencher um questionário para cada um
dos locais, excetuando as secções comuns a toda a atividade.
In case you have more than one risk location, you should fill one questionnaire per risk location,
but filling just once those sections that are common to all risk locations.

Nota: No caso de subscrição e emissão da apólice, este formulário e toda a informação por si
facultada serão incorporadas no contrato e farão parte integrante do mesmo.

“Jewellers block” Questionário
Proposta de seguro / Proposal form
1.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROPONENTE / INFORMATION ON PROPOSER

Nome / Personal name*
Cargo / Charge
Denominação Comercial / Commercial name
NIF / CIF
Morada / Address
Código Postal / Zip Code
Telefone / Telephone
Fax / Fax
Email / Email
* Por favor indicar nome do responsável pelo negócio, mencionando a categoria (proprietário, gerente, diretor, etc.).
* Please, always state the name of owner or the person with responsibility for business, specifying his/her position or staff
(owner, manager, director, etc.).
2.

LOCAL DE RISCO / RISK LOCATION

Morada / Address
Código Postal / Zip Code
Loja de Centro Comercial ou Hotel
Shopping Mall / Hotel Store
Loja de Rua
Street Store
3.

DESCRIÇÃO DO RISCO / RISK DESCRIPTION

Fabricante / Manufacturer
Grossista / Wholesaler
Retalhista / Retailer
Outro / Other

Especificar / Specify:________________________________________

Anos de experiência / Years of experience
Há quanto tempo se encontra nestas instalações / Years in these premises
Número mínimo de pessoas no local de risco / Minimum nº of persons always on
the premises
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4. BASE DE VALORIZAÇÃO DE STOCK (Critérios para seguir para os valores no ponto 5) / BASIS OF STOCK
VALUATION (Criteria to follow for figures given in this proposal form)
Preço de custo / Original cost price
Custo de reposição / Replacement cost
Sim/Yes

Não/No

Registo informatizado atualizado em permanência? / Permanently updated?
Sem prejuízo do preenchimento dos valores referentes à sua atividade nas secções seguintes, deverá preencher a secção 15,
escolhendo os capitais seguros e coberturas adicionais a contratar / Although you must declare the values related to your
activity in next sections, you should fill section 15 for the definition of sums insured and additional covers.
5.

DECLARAÇÃO DE BENS / DECLARATION OF GOODS

Valor médio de stocks nos últimos 12 meses/ bens próprios [incluindo coleções], de terceiros e
dinheiro
Average value of stock over the last 12 months /own goods [including collections], third parties and
cash

€

Distribuição de valores / Distribuition
Stock próprio / Own stock

€

Terceiros / Third parties

€

Dinheiro / Cash

€

TOTAL / TOTAL

€

Distribuição aproximada de bens próprios / Approximate distribution of own goods
Joias / Jewellery

%

Relógios de Marca / Brand watches *

%

Outra Categoria de Relógios / Other kind of watches

%

Pratas, etc. / Gifts, silverware, etc

%

* Relógios de marca como ROLEX, CARTIER, BREITLING, HUBLOT, etc., bem como outros que se enquadram nesta
definição, devido ao seu valor e/ ou reputação no mercado atual.
* Brand watches such as ROLEX, CARTIER, BREITLING, HUBLOT, etc. as well as others, which fall under this definition due to
their value and/or reputation in current market.
Benfeitorias / Fixtures & Fittings

€

6.
VALORES NÃO GUARDADOS EM COFRE DURANTE O ENCERRAMENTO / VALUES NOT KEPT IN SAFE DURING
CLOSING HOURS
Somente em relação a “artigos de joalharia e relógios de pulso” – incluindo as mercadorias expostas nas vitrinas
Only in relation to “jewellery items and wrist watches” – Including goods exposed in show windows
Encerramento diurno/ Midday closing
Valor Máximo Total / Maximum total value

€
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€

Valor Máximo por peça / Maximum per item

Encerramento noturno e feriados / Night–time and holiday closing
Valor Máximo Total / Maximum total value

€

Valor Máximo por peça / Maximum per item

€

7.

VALORES TOTAIS MÁXIMOS EM MONTRAS / MAXIMUM VALUES IN SHOW WINDOWS

Definição
Vitrinas - É considerada a área de exibição de artigos com acesso pelo interior da área de vendas.
Montra Exterior – Regra geral tem-se acesso fora da área de vendas e normalmente está localizado dentro do salão de
entrada para as instalações.
Montra Interior - Regra geral estão localizadas na área de vendas dentro das instalações.
Definition
Show windows - Understood as the exhibiting area having access by the inside of the sales area.
Exterior showcase - Understood as the show window having access from outside the sales area. The exterior
showcase is located for example inside the hall of entrance to premises.
Interior showcases - Are located in the sales area inside premises.
Horário Comercial /
Working hours

Encerramento
noturno-Feriados /
Night–Holidays

Encerramento diurno
/ Midday closing

Numa só vitrine
In any one show window

€

€

€

Numa só montra
In any one exterior showcase

€

€

€

No conjunto de Vitrines e Montras
In all show window and exterior showcases

€

€

€

Custo máximo por peça unitária
Any one exposed item

€

€

€

8.

RISCO EXTERIOR / OUTSIDE RISK

a)

Transportes locais/ Local movements

Dias por ano /
Days per year

Montante máximo /
Maximum amount

Transportes locais de bens
Goods within the local area

€

Transportes locais de dinheiro
Cash within the local area

€

b)

Outros transportes em Portugal / Other movements in Portugal

Dias por ano /
Days per year

Montante máximo /
Maximum amount

Transportes de bens em Portugal
Goods within Portugal

€

Transportes de dinheiro em Portugal/
Cash within Portugal

€
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c)

Coleções / National Colections

Nome dos Viajantes /
Name of travellers

Âmbito Geográfico /
Zone of travel

Idade /
Age

Experiência
(Anos) /
Experience
(Years)

Valor
máximo /
Maximum
value

Dias /
Days
€
€
€
€
€
€
€
€

d)

Coleções em Todo o Mundo (importante mencionar qual o país de destino) / Collections in a foreign country (It is
important to state zone(s) of travel)

Nome dos Viajantes /
Name of travellers

Âmbito Geográfico /
Zone of travel

Idade /
Age

Experiência
(Anos) /
Experience
(Years)

Valor
máximo /
Maximum
value

Dias /
Days
€
€
€
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9.

ENVIOS DE MERCADORIA / SENDINGS OF MERCHANDISE*
Volume anual de envios
(Incluindo Retornos) /
Annual turnover
(Including returns)

País
Zone / Country

Limites por parcela /
Limit per parcel

Limites por envio /
Limit per sending

Portugal / Portugal

€

€

€

Europa / Europe

€

€

€

EUA / USA

€

€

€

Resto do Mundo / Rest of the World

€

€

€

* Envio é um conjunto de parcelas individuais para o mesmo destinatário entregue ao mesmo transportador representando uma
acumulação em algum local específico ou em alguma circunstância.
* Sending is a set of individual parcels to the same consignee delivered to the same carrier representing an accumulation of risk
at any place or under any circumstance.
Meios de Transporte/ Means of transports used

10. EXISTÊNCIAS CEDIDAS A TERCEIROS / ENTRUSTMENTS (Customers and/or auxiliary workshops)
Valor médio depositado
Average deposited between them (normally)

€

Valor máximo depositado entre os vários terceiros
Maximum deposited between them (at a given time)

€

Valor máximo depositado em qualquer terceiro
Maximum deposited with any one (at any time)

€

11. FEIRAS E EXPOSIÇÕES ABERTAS AO PÚBLICO / FAIRS AND PUBLIC EXHIBITIONS

Nome / Name

Cidade / Town

Mês / Month

Valor máximo em
exibição / Maximum
value on display
€
€
€
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12. PROTEÇÕES E MEDIDAS DE SEGURANÇA / PROTECTIONS AND SECURITY MEASURES
Lojas localizadas no interior de “Centros Comerciais” ou Hotéis representam uma exceção às instalações convencionais; as
medidas de proteção podem ser diferentes das medidas de proteção usuais noutros locais. Nesses casos é necessário
fornecer as seguintes informações adicionais, além do pedido de perguntas incluídas neste formulário.
Shops located inside “Commercial Centres” or Hotels represent an exception to conventional premises; their protections can be
different from the usual protections in other locations. In those cases, it is necessary to give the following additional information,
apart from request of questions in this proposal form.

Centro Comercial ou Hotel / Commercial Centre or Hotel
Sim/Yes

Não/No

O local tem entrada/ saída direta do/ para o exterior
(Em caso afirmativo, devem ser descritos na pergunta “Existem outras saídas?” na Secção A
abaixo)
Do premises have direct exit to/ from the outside?
(If yes, they must be described under question “Are there other exits?” on Section A below)
A loja tem montras para o exterior
(Em caso afirmativo, responder às respetivas questões abaixo)
Do premises have show windows to the outside?
(If yes, information must be shown under respective questions below)
Existe algum sistema de alarme próprio, independente do alarme do Centro Comercial/Hotel?
(Em caso afirmativo, responder às questões abaixo relacionadas com este ponto)
Is there an own alarm system, independent from the one used in the Centre or Hotel?
(If yes, state details under questions concerning this point, stating if it is connected to “Commercial
Centre” or to external Central Station).
O Centro Comercial ou Hotel têm vigilância permanente efetuada por empresa de segurança?
Does the “Commercial Centre” or the Hotel permanent have surveillance service by Security Firm?
O Centro Comercial ou Hotel têm sistema de alarme ligado a uma Central de Alarmes?
Has the “Commercial Centre” or Hotel alarm system connected to Central Station?
As câmaras de vigilância são controladas pela segurança do Centro Comercial/ Hotel?
Are the cameras controlled from security area of “Commercial Centre or Hotel?
Em caso da loja se localizar dentro de um Centro Comercial: a porta exterior permanece fechada a
durante o horário comercial?
If premises are located in a “Commercial Centre”: state if it remains locked outside opening time?
Questões relacionadas com as instalações, estabelecimento ou oficina/ Relating to premises, establishment or
workshop
A – Cofres/caixas-fortes / Safes/strongroom
Sim/Yes

Não/No

Sensor Volumétrico (dupla tecnologia)
Volumetric sensor (dual technology)
Sensor Volumétrico (anti máscara)
Volumetric sensor (anti mask)
Sensor sísmico
Seismic sensor
Se não embutido, protegido adequadamente contra a remoção
If freestanding, to be adequately protected against removal
Marca/modelo do Cofre principal ou caixa forte (indicar classe) / em conformidade com EN 1143-1
Branch/model strong room or main safe (including EN class) / according to EN 1143-1
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B – Proteções eletrónicas / Electronic Protection
Sim/Yes

Não/No

Sim/Yes

Não/No

Sensores de contacto nas portas (todas as portas de acesso ao risco / portas do cofre e caixa-forte)
Door contact sensors (all doors allowing access to the risk / safe and strong room doors)
Sensores de quebra de vidros (todas as janelas externas que permitam acesso ao local de risco)
Window breakage sensors (all external windows allowing access to the risk)
Sensores Volumétricos (dupla tecnologia) que cubram adequadamente o local de risco
Volumetric sensors (dual technology) to cover the area of the risk adequately
Sensores Volumétricos de área (anti máscara) que cubram adequadamente o local de risco
Volumetric sensors (anti mask) to cover the area of the risk adequately
Sensores Sísmicos (todas as paredes externas, onde o cofre está localizado/todos os seis lados da
caixa-forte)
Seismic sensors (all external walls, a safe is located at all six sides of strong room)
C – Alarmes / Alarms
Linha fixa e GSMS
Standard telephone line and GSM
GRPS ou IP e segunda ligação
GPRS or IP second connection
Verificação da ligação de alarme a cada
minutos fora do horário de funcionamento
Proper functioning of alarm connection to be checked every [indicated above] minutes outside business hours
Bateria de reserva para o sistema de segurança (incluindo videovigilância) com autonomia mínima de
Dual power supply for the security system (including video surveillance) for at least [indicated above] hours

horas

Contrato de manutenção para o sistema de alarme que garante
serviço(s) ano
Maintenance contract of alarm system in place, [indicated above] annual services
Sim/Yes

Não/No

Abertura e fecho monitorizados por empresa de segurança
Opening and closing times agreed and monitored by alarm company
Acordo escrito de intervenção pela empresa de segurança em caso de alarme, incluindo
inspeção do local de risco
Written intervention protocol with alarm company, incl. Inspection of risk in case of alarm *
Confirmação escrita da empresa de segurança / Written confirmation from the alarm company
Verificação da ligação de alarme a cada
minutos fora do horário de funcionamento
Proper functioning of alarm outside of working hours verified every [indicated above] minutes

Imediata notificação do segurado e inspeção interna do local de risco em caso de
Immediate information to insured and internal inspection of risk
Sim/Yes

Não/No

Anomalia do sistema de alarme
Anomaly with alarm system
Ativação do detetor enquanto o alarme estiver ligado
Detector being triggered while alarm system is active
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Apenas abandonar o local de risco após inspeção do mesmo e verificação de que o sistema de
alarme está em funcionamento
To leave a risk upon internal inspection only, after proper functioning of alarm system is verified
Supervisão dos horários de abertura e fecho
Of the agreed opening and closing times to be supervised
Confirmação com o segurado em caso de alteração dos horários de abertura/fecho acordados
Confirmation from the insured in case of changes in agreed opening and closing schedule
Botões de pânico
Panic buttons
Código de coação na central
Duress code of switch board
* Caso esteja acordado a intervenção da polícia em caso de alarme, não é necessário protocolo de intervenção.
* In case police will respond to alarm, no intervention protocol necessary.
D – Controle de acesso / Access control
Sim/Yes

Não/No

Porta de entrada sempre fechada
Entrance door always closed
Porta de entrada blindada
Armoured door
Porta de entrada de vidro (indicar espessura em mm)
Glass door with (mm)

mm

Porta(s) de entrada protegida fora do horário de funcionamento por cortina metálica com
Fechadura
Entrance door(s) to be protected by let down and locked metal curtains outside
business hours
Cabeços a proteger o acesso de veículos às imediações da loja / Barriers to access from vehicles
Janelas externas normais (sem itens expostos) protegidas por grades
External Windows (no items exhibited) protected by bars
E – Montras/Vitrines contendo itens seguros e acessíveis através do exterior do local de risco / Windows/displays
containing insured items and being reachable from the risk´s outside
Requisitos/Níveis // Requirements/Levels
Sim/Yes

Não/No

Sim/Yes

Não/No

Protegido por vidro laminado
To be protected by laminated glass (mm)
Protegido fora do horário de funcionamento por cortinas metálicas com fechadura
To be protected by let down and locked metal curtains outside business hours
F – Vitrines interiores que contenham itens seguros / Inside showcase containing Insured items
Fechadas quando não estiverem a ser utilizadas
To be locked while not in immediate use
Chave removida das fechaduras quando não estiver a ser utilizada
Keys to be removed from locks while not in immediate use
Sensor de impacto
Impact sensor
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G – Videovigilância / Video surveillance
Sim/Yes

Não/No

Sim/Yes

Não/No

Camaras com cobertura adequada do local de risco
Cameras covering the area of the risk adequately
Uma camara por entrada
One camera for each entrance
Uma camara para cada cofre/caixa-forte
One camera for each safe/strong room
Gravação digital de imagens com selo temporal que reconheça os horários de encerramento
Digital video recording, recording times to acknowledge closing times of the risk
Sistema de gravação fechado em local seguro
Recording device locked away in a secure containment
H – Chaves / Keys
Todas as chaves dos / All keys of
Cofre(s)/caixa-forte(s)
Safe(s)/strongroom(s)
Montras/vitrines contendo itens seguros
Windows/displays containing insured items
São removidas das instalações durante o horário de encerramento
To be removed from premises outside business hours
13.

SINISTRALIDADE / LOSS RECORD

Fornecer informação detalhada sobre todas as perdas sofridas nos últimos cinco anos. (Indicar as datas, circunstâncias,
valores, bem como informar se estavam cobertos ou não e indicar a indemnização paga pela companhia)
Give full details of all losses suffered during the last five years. (Indicate dates, circumstances, amounts, if they were insured or
not and indemnity paid by the Company).

A informação deve mostrar as perdas sofridas pelo Proponente, parceiros, administradores e empregados, nesta e em
quaisquer instalações diferentes da anterior, bem como reclamações de viajantes, embora estivessem a trabalhar para outra
empresa do setor no momento da perda.
Information must show losses suffered by the Proposer, partners, administrators and employees, in these and any different
previous premises as well as claims by travellers although they worked for another company of this sector at the moment of loss.
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14.

OUTROS SEGUROS/ OTHER INSURANCES
Sim/Yes

Não/No

Alguma companhia cancelou ou recusou efetuar ou manter o seguro?
(Em caso afirmativo, indicar as razões)
Any Insurer cancelled or denied to issue or to continue any insurance with you?
(If so, indicate the reasons)
Existe outro seguro ou pretende subscrever outro seguro para os mesmos bens que compõem
o risco declarado neste formulário de proposta? (Em caso afirmativo, fornecer mais detalhes)
Have you contracted or do you have the intention to contract any other different insurance
on the same goods that compose the risk declared in this proposal form? (If so, give details)
Se estiver interessado na nossa oferta, qual a data de início pretendida?
If interested in our offer, which inception date will be required?
/

/

Data/ Date

15. CAPITAL SEGURO / SUM INSURED
COBERTURA BASE: Quais são os montantes necessários para subscrever a apólice?
COVER: Which are the amounts required for the issuing of the Policy?
Stocks (Inclui bens à consignação)
In stock (includes goods entrusted to the assured).

€

Benfeitorias
Fixtures & Fittings

€

Dinheiro
Money

€

COBERTURAS ADICIONAIS (Facultativo)
ADDITIONAL COVER (Optional)
Furto Qualificado de existências em montras durante o horário comercial
Theft of stocks in exterior showcases during working hours

€

Furto Qualificado de existências fora do cofre (exceto montras) durante o horário comercial
Theft of stocks outside the vault (excluding exterior showcases) during working hours

€

Furto Qualificado de existências em montras durante os horários de encerramento
Theft of stocks in exterior showcases during closing hours

€

Furto Qualificado de existências fora do cofre (exceto montras) durante os horários de encerramento
Theft of stocks outside the vault (excluding exterior showcases) during closing hours

€

Objetos pessoais do segurado, visitantes ou empregados em caso de roubo
Personal belongings of the insured, visitors or employees, in case of theft

€

Despesas decorrentes da abertura ou da substituição de fechaduras
Expenses related to the opening or replacement of locks

€

Transporte de mercadorias ou dinheiro
Transits/movements of stocks or money

€

Viagens comerciais, coleções, apresentações a clientes (excluindo feiras e exposições)
Movements and presentations related to commercial reasons, collections (excluding fairs and
exhibitions)

€
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Feiras e exposições
Fairs and exhibitions

€

Último cliente visitado
Last visited client

€

Bens que se encontram na residência privada do Segurado ou Viajantes
Stocks kept in Insured ou Traveller’s private residence

€

Bens em cofres de hotéis
Stocks in a hotel vault

€

Bens confiados a terceiros
Stocks kept by a third-party

€

Envios
Sendings

€

Veículos desocupados
Unattended vehicles

€

16. OBSERVAÇÕES / REMARKS
Existem quaisquer outras circunstâncias que não tenham sido referidas anteriormente e que necessitem de ser
declaradas, tanto quanto afetam o risco, ou que precisam de ser explanadas neste ponto, embora se refiram a questões
anteriores, mas que consideram fornecer uma maior explicação ou detalhe?
Are there any other circumstances that have not been stated previously but you consider ought to be declared, as much
as they affect the risk, or that need to be explained under this point, although they refer to prior questions that need more
extensive answers? (If so, state them here).

Assinar este formulário não vincula o Proponente para completar o seguro, mas concorda-se que este formulário será a
base do contrato, logo que a respetiva apólice seja emitida.
Signing this Form does not bind the Proposer to complete the insurance, but it is agreed that this Form shall be the basis
of the Contract as soon as a Policy is issued.
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Declaração

Por favor, leia cuidadosamente esta declaração e assine no final.
A cobertura do risco só terá início após confirmação formal por parte do Segurador.
Tenha em conta que esta apólice funciona por ano e seguintes, que terá validade até que
qualquer das partes a denuncie de acordo com o previsto nas Condições Gerais e
Especiais ou por falta de pagamento de qualquer prémio por Si devido.

Lei de Proteção de Dados Tratamento de dados pessoais. Os dados pessoais recolhidos serão processados e
armazenados informaticamente pela Innovarisk, atuando na sua condição de entidade
encarregada do processamento da informação, que tratará os seus dados em nome e por
conta do Segurador Barbican e unicamente para os fins estabelecidos por este.
A entidade responsável pelo tratamento dos dados nos termos da legislação em vigor será a
Innovarisk, sendo os mesmos tratados para fins de pagamento de sinistros, gestão de
reclamações, bem como para efeitos de colaboração com diversas entidades para fins
estatísticos e de política antifraude e, ainda, para divulgação da nossa atividade e dos nossos
produtos, a não ser que, quanto a este último caso, você não nos tenha autorizado
expressamente.
Quanto a este último caso, assinale por favor aqui caso não pretenda autorizar.
Quaisquer omissões, inexatidões e falsidades, quer no que respeita a dados de fornecimento
obrigatório, quer facultativo, são da sua inteira responsabilidade. De qualquer modo, aos titulares
dos dados é garantido o acesso à informação que lhes diga respeito, podendo solicitar a sua
correção, aditamento ou eliminação, mediante contacto direto ou por escrito, junto da Innovarisk,
Avenida Duque de Loulé, 123 - 7º, 1069-152 LISBOA.
Você dá-nos ainda o consentimento expresso para que tais dados possam ser cedidos a
outras entidades seguradoras ou organismos públicos ou privados relacionados com o sector
dos seguros, para fins estatísticos ou de política antifraude, assim como para efeitos de coseguro e resseguro. Os dados poderão ainda ser comunicados entre as sociedades que
constituem o Barbican Group, para os fins anteriormente mencionados.
Declaração inicial do
risco

Você declara que (a) este formulário foi preenchido após realização das averiguações
apropriadas; (b) os seus conteúdos são verdadeiros e exatos e (c) todos os eventos e
circunstâncias que possam ser relevantes para a consideração da nossa proposta de seguro
foram comunicados.
Se qualquer informação prestada neste questionário, ou anexos, sofrer alterações antes da
data de início da apólice para a qual este questionário se realizou, ou tiver conhecimento de
novos factos ou circunstâncias que possam afetar a cobertura de seguro, você deverá notificar
a Innovarisk e nós podemos modificar ou retirar a cobertura de seguro.
Você concorda que este formulário e toda a informação por si facultada seja incorporada no
contrato de seguro e farão parte integrante do mesmo.

Informação
pré-contratual

O segurado reconhece expressamente que recebeu as Condições Gerais e Especiais, e que
leu, examinou e compreendeu o conteúdo e o alcance de todas as cláusulas contidas nessas
mesmas Condições. Por último, o segurado reconhece expressamente ter recebido a
informação relativa à legislação aplicável ao contrato de seguro, às diferentes instâncias de
reclamação, bem como à identificação e ao estatuto legal do Segurador e do respetivo
representante.

Tomador de Seguro

Data

Deverá ficar com uma cópia desta proposta em seu poder, para seu registo.

Innovarisk Lda
Av. Duque de Loulé, 123 – 7º
1069-152 Lisboa

T (+351) 215 918 370
F (+351) 215 918 379
E geral@innovarisk.pt
http://innovarisk.pt

NIF: 510624138
A Innovarisk Lda está registada junto da Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
03/14

