Participação de Sinistro / Circunstância
Apólice nº

Data da ocorrência

____/____/20____

Nome completo do Segurado

Local da ocorrência

Breve descrição do
sinistro/circunstância

Medidas já adotadas

Documentação de suporte
disponível*

* Juntamente com este documento deverá ser enviada a documentação de suporte à participação de sinistro/circunstância, nomeadamente fotografias,
orçamentos, entre outros.

Contactos
Departamento de Sinistros
Patrimoniais: Cristina Horta e Costa | T +351 215 918 375 | E cristina.costa@innovarisk.pt
Responsabilidade Civil/Outros: Joana Nogueira| T +351 210 965 502 | E joana.nogueira@innovarisk.pt
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
para pagamento de sinistros, gestão de reclamações, bem como para efeitos de colaboração com diversas entidades para fins estatísticos e
de política antifraude. 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.
Para mais informação sobre como são usados os dados ou/e sobre os seus direitos neste link: http://bit.ly/cookies-privacidade
Não tem de nos dar o seu consentimento e poderá retirá-lo a qualquer altura, no entanto, se não der o seu consentimento ou se o retirar,
isto poderá impedir-nos de regularizar o seu sinistro ou afetar a nossa gestão do mesmo. Podemos utilizar os dados?
Sim /

Não

Dados de outras pessoas que nos sejam transmitidos: Quando, no âmbito deste processo de sinistro, partilha connosco dados de outras
pessoas, precisamos do consentimento daquelas, para que possamos usar os dados. Confirme-nos por favor que obteve o consentimento
de cada uma das pessoas cuja informação vai partilhar connosco.
Sim /

Av. Duque de Loulé, 123 - 7º, 1069-152 Lisboa | T (+351) 215 918 370 |F (+351) 215 918 379 |E geral@innovarisk.pt | https://innovarisk.pt

Não

NIF: 510624138

A Innovarisk Lda. está registada junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões como Agente de Seguros, Ramo Não Vida, através do N.º 413390115, de 19/06/2013, 2013, dados passiveis de
confirmar em http://www.asf.com.pt.

